
IFN är ett oberoende och privat forskningsinstitut inom nationalekonomi. 
Institutets uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella 
kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling i och 
utanför Sverige.

IFN vill vara en källa till kunskap om näringslivets förutsättningar och ut-
veckling för beslutsfattare, experter, rådgivare och journalister som berörs 
av och intresserar sig för näringslivets villkor. I dagens kunskapsintensiva 
och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av 
breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att 
nationalekonomiska metoder erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå 
samhället.

På IFN bedrivs forskning inom fem program: globaliseringen och före-
tagen, entreprenörskapets ekonomi, tjänstesektorns ekonomi, elmark-
nadens ekonomi och institutionernas ekonomi. Inom dessa program 
ryms ett stort antal projekt om allt från personaloptioner, via handel med 
aktier, till finansiering av välfärdstjänster. 

www.ifn.se
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70 artiklar och kapitel publicerade i 
tidskrifter och samlingsvolymer

500 artiklar och inslag i media om 
IFN:s forskare och forskning (och nästan 
lika många notiser)

55 akademiska seminarier

4 seminarier öppna för allmänheten

2015 i siffror
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internationell publicering är den självklara 

utgångspunkten för alla projekt vid IFN. Detta 

innebär att forskningsrapporterna skrivs med 

sikte på publicering i en vetenskaplig tidskrift 

med peer review. Detta är nödvändigt dels för 

att IFN-forskarna ska vara konkurrenskrafti-

ga visavi andra forskare, dels för att interna- 

tionell granskning och publicering av annan ut-

givare än IFN bidrar med den kvalitetsstämpel 

som ger IFN:s forskare tyngd och trovärdighet. 

År 2015 innebar ett rekord vad gäller internatio- 

nell publicering med 70 bidrag i IFN:s engelska 

särtrycksserie. Åtta av bidragen var kapitel i så 

kallade Handbooks där de ledande forskarna 

på ett visst fält bjuds in för att utvärdera och 

ge en översikt över de viktigaste resultaten. Att 

IFN är så väl representerat i sådana samman-

hang är en god indikation på att vi har flera 

ledande forskare inom sina respektive om-

råden.

Genom att IFN är ett helprivat forskningsinsti-

tut är vi lite av en främmande fågel i den svens-

ka akademiska miljön. Det innebär bland annat 

att vi har större behov än forskare vid univer-

siteten att kunna visa forskningsfinansiärer att 

vår forskning är internationellt konkurrens- 

kraftig och att forskningsproduktiviteten är 

hög – med andra ord att en finansiär som ger 

ett anslag till IFN får mycket för pengarna.

Vi följer fortlöpande hur väl IFN står sig rela- 

tivt andra nationalekonomiska forsknings- 

miljöer. Den internationellt mest heltäckande 

jämförelsen är RePEc-rankningen (Research 

Papers in Economics), som görs varje månad. 

IFN är där rankat på fjärde plats i Sverige och 

ingen enskild nationalekonomisk institution 

vid något svenskt universitet är högre rankad 

än IFN. Dessutom är 15 av IFN:s forskare bland 

de 10 procent högst rankade i Europa och IFN 

är rankat i 98:e percentilen bland de 3 300 euro- 

peiska institutioner som är registrerade i 

RePEc. Inom området Entrepreneurship – som 

är IFN:s största forskningsprogram – är institu- 

tet rankat som nr 1 i Sverige, nr 4 i Europa och 

nr 20 i världen. 

2015 var ett  rekordår vad gäller interna-

tionell publicering. I dag är IFN rankat 

(RePEc) på fjärde plats i Sverige och ingen  

enskild nationalekonomisk institution 

vid något svenskt universitet är högre 

rankad än IFN.

Hög rankning kräver  
fortsatt hårt arbete
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vd har ordet

Hösten 2015 gjordes en jämförelse av hur ofta 

IFN:s forskare citeras i de tidskrifter som är 

listade i Web of Science, jämfört med samtli-

ga 48 000 forskare i Sverige i alla ämnen, som 

publicerade sig internationellt under femårs- 

perioden 2008–2012. Även här hävdar vi oss 

väl: fyra av IFN:s forskare hör till de 1 procent 

mest citerade och 28 av IFN:s forskare tillhör 

de 25 procent mest citerade. 

Om något så visar dessa jämförelser att poli-

cyrelevans och vetenskaplig kvalitet inte står i 

motsatsställning till varandra. Tvärtom. 

IFN har ambitionen att kommunicera våra re-

sultat till ledande beslutsfattare, opinions-

bildare och en intresserad allmänhet. Även på 

detta område har aktivitetsnivån varit hög un-

der året. Fyra välbesökta policyseminarier an-

ordnades. Två med internationellt välkända 

forskare: Diane Coyle, University of Manches-

ter, om hur vi ska mäta tillväxt och välfärd, och 

Steven Davis, University of Chicago, om effek-

ter av politisk osäkerhet. Båda väckte stort in-

tresse och lockade både många åhörare och 

välkända samhällsdebattörer till respektive 

paneldiskussion. Publika seminarier med skol-

forskare, om skolforskning och om universitets- 

utbildning, drog rekordstor publik och visar att 

forskning som sådan är av intresse för en bre-

dare allmänhet, bara forskningen handlar om 

ämnen som är förankrade i människors vardag. 

Den utåtriktade verksamheten syns också i 

form av 50 debattartiklar i ledande tidningar, 

sju poddsändningar och ett rekordstort antal 

populärvetenskapliga bidrag.

Verksamheten ska också finansieras men IT-

revolutionen innebär inte att forskare kan ersät-

tas av datorer! Den innebär snarare att kraven 

och därmed kostnaderna ökar för att få studier 

antagna för publicering. Vi är därför glada att ha 

fått ett nytt stort femårigt anslag från Marianne 

och Marcus Wallenbergs Stiftelse och att vi fått 

två helt nya finansiärer: Svenska Fondhand-

lareföreningen till ett projekt om börsens sam-

hällsekonomiska betydelse, och Stockholms 

Köpmansklubb som ny sponsor till Global 

Award for Entrepreneurship Research. 

Sammanfattningsvis kan vi lägga 2015 till hand- 

lingarna som ett framgångsrikt år då IFN 

breddade institutets internationalisering ge-

nom att ingå i det europeiska tvärvetenskap-

liga forskningsprojektet Financial and In-

stitutional Reforms for the Entrepreneurial 

Society (Fires). Framgång är dock en färsk- 

vara och den internationella konkurrensen 

fortsätter att öka när allt fler länder, inte minst 

de kontinentaleuropeiska, satsar på att pro-

ducera forskning ämnad för publicering i 

ledande vetenskapliga tidskrifter. 

Så länge vi inte slår oss till ro har IFN alla möj-

ligheter att producera forskning i akademisk 

världsklass med näringslivsrelevans som en 

fortsatt viktig ledstjärna i valet av utgångs- 

punkter och frågeställningar. 

magnus henrekson

professor och vd 
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ekonomi är att välja är titeln på Assar Lindbecks 
memoarer som publicerades för ett par år sedan.  
Assar Lindbeck, nestorn inom svensk nationaleko-
nomi, är en av forskarna på IFN. Hans forskning 
handlar bland annat om välfärdsstaten och vad våra 
val betyder för dess fortbestånd. 

Val och friheten att välja är ett genomgående tema i 
IFN:s verksamhet – som privat stiftelse och som aka- 
demiskt forskningsinstitut. Verksamheten vid uni-
versiteten och högskolorna finansieras till stor del 
med statliga anslag. Detta innebär att högskolornas 
verksamhet styrs av regeringen, exempelvis att anord-
na utbildning inom ett visst område eller med en viss 
inriktning. Att IFN är ett privat institut är en styrka. In-
stitutet har genom åren säkerställt att det finns en före-
tags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i 
Sverige. Med andra ord att det finns alternativ.

IFN har en lång tradition av att bedriva forskning 
med hög integritet och kvalitet. Val och valfrihet 
genomsyrar IFN:s forskningsprogram och är ut-
gångspunkten i ett antal av de forskningsfrågor som 
studeras. Projektet Från välfärdsstat till välfärds- 
samhälle, som bedrevs tillsammans med SNS 2012–
2015, har resulterat i tio böcker och rapporter och 
drygt 20 seminarier. Med stöd från ett stort antal or-

ganisationer fortsätter IFN nu välfärdsforskningen 
med det nya projektet Framtidens välfärdstjänster. I 
projektet studeras bland annat effekterna av skolval 
och hur vårdvalsreformen påverkat primärvården. 

De flesta av oss vill fritt kunna välja både utbild-
ning och läkare. För att inte tala om hur vi ska till-
bringa de sista åren i livet. Vi vill också att det ska 
finnas möjligheter att välja mellan olika arbetsgivare 
och olika typer av bostäder. Mellan statliga och pri-
vata alternativ. Allt till förmån för den enskilda i en 
välfärdsstat som den svenska.  

Det finns inga garantier för att det fria valet i ett sam-
hälle består. Valfrihet är något som vi väljer och väljer 
att stå upp för. IFN drar sitt strå till stacken för ett 
pluralistiskt samhälle. Forskarna gör det med forsk- 
ning av högsta kvalitet och medverkar därigenom 
med välunderbyggda högrelevanta bidrag till den 
kvalificerade samhällsdebatten.

 

michael treschow 

styrelsens ordförande

Att välja fritt
Val och friheten att välja är ett genomgående 
tema i IFN:s verksamhet – som privat stiftelse 
och som akademiskt forskningsinstitut. Valfrihet 
är något som vi väljer och väljer att stå upp 
för. IFN och forskarna drar sitt strå till stacken 
för ett pluralistiskt samhälle, skriver Michael 
Treschow, styrelseordförande IFN.

Styrelsens ordförande har ordet
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Styrelsen

michael treschow ordförande sedan 2011 

Civilingenjör. Styrelseordförande i Unilever NV 

och Unilever PLC. Styrelseledamot i Knut och 

Alice Wallenbergs Stiftelse. Ledamot i IVA:s avdel-

ning I.  

magnus henrekson vd sedan 2005

Ekon.dr och professor. Styrelseledamot i Fund-

curve, ledamot i Bertil Ohlininstitutets stiftelse-

råd, SNS Förtroenderåd, Nationalekonomiska 

Föreningens styrelse och IVA:s avdelning IX. 

carola lemne ledamot sedan 2014

Vd för Svenskt Näringsliv. Docent vid Karolins- 

ka Institutet. Styrelseordförande för Uppsala 

universitet samt styrelseledamot i Getinge AB 

och AFA Försäkringar AB. Tidigare vd för Dan-

deryds Sjukhus AB och koncernchef för Prakti-

kertjänst AB. 

magdalena gerger ledamot sedan 2011

Civilekonom. Vd för Systembolaget AB. Sty-

relseledamot i Husqvarna AB och Investor AB 

samt ledamot i IVA:s avdelning VI.

sverker martin-löf ledamot sedan 2006

Civilingenjör och tekn.lic. vid KTH. Hedersdoktor  

vid KTH och Mittuniversitetet. Ledamot i IVA:s 

avdelning VIII. Medlem i TAPPI (Paper Industry 

International) Hall of Fame. 

jenny lindén urnes ledamot sedan 2015. 

B.A. (phil.). Ägare och styrelseordförande Lindén-

gruppen AB, styrelseordförande i Stiftelsen Färg- 

fabriken, styrelseledamot i Becker Industrial Coat- 

ings Holding AB, ColArt International Ltd, Höganäs 

AB, Moorbrook Textiles Ltd och Uppstart Helsing-

borg.

tomas nicolin ledamot sedan 2008 

Civilekonom och M.Sc. i Management. Styrelse-

ordförande i Centrum för Rättvisa. Styrelseleda-

mot i bl.a. Nordstjernan, SEB, Nobelstiftelsen och 

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux. Ledamot i 

IVA:s avdelning IX.

stig claesson ledamot sedan 2015

Civilingenjör. Vd Doxa Plast AB. Ordförande 

Handelskammaren i Jönköpings län. 
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Medarbetare
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Ledning

magnus henrekson, 
vd och professor,
tillträdde som vd för IFN 
2005. 

lars persson, 
vice vd och professor, 
vice vd på IFN sedan 2000. 

elisabeth precht, 
kommunikationschef, 
anställdes på IFN 2012. 

Administration

marie tilert, 
serviceansvarig

marta benkestock, 

ekonomiansvarig

elisabeth gustafsson, 
vd-assistent

jörgen nilson, 
it-ansvarig

Årsbok 2015 TRYCK.indd   11 2016-02-29   09:46:43



12  IFN ÅRSBOK 2015

ola andersson är docent i nationalekonomi.

Forskningsområden: Tillämpad spelteori, industriell organisation, experimentell 

ekonomi och beteendeekonomi.

jannis angelis är docent i industriell ekonomi.

Forskningsområden: Verksamhetsledning, produktions- och tjänstestrategi, strategiska 

mät- och styrinstrument samt riskhantering.

aron berg är doktorand i nationalekonomi vid Lunds universitet. 

Forskningsområden: Corporate finance, företagsuppköp, risk och osäkerhet, och 

finansiella friktioner.

niclas berggren är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; 

skönhetens betydelse i politiken.

andreas bergh är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Offentlig och institutionell ekonomi samt sociala normer, korrup-

tion, utbildning och utvecklingsekonomi.

carl magnus bjuggren är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Tillämpad mikroekonomi, arbetsmarknadsekonomi, familje- 

företagande och entreprenörskap.

Forskare

Samtliga forskare som är verksamma vid IFN har egna hemsidor på  
ifn.se. Där finns beskrivning av projekt, senast publicerade studier, ut-
bildning, cv med mera. 
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mario blázquez de paz är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Elmarknaden, auktioner, industriell ekonomi och experi-

mentell ekonomi.

lars calmfors är professor i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

niklas elert är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Entreprenörskap och ekonomisk dynamik.

shon ferguson är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Internationell handel, energi och lantbruk. 

sara fogelberg disputerade 2015 vid Stockholms universitet och är fil.dr i 

nationalekonomi verksam vid Karolinska Institutet. 

Forskningsområden: Elmarknader och hälsoekonomi.

magnus henrekson är professor i nationalekonomi och vd för IFN. 

Forskningsområden: Ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, entreprenörskap, 

innovation och institutionell ekonomi.

fredrik heyman är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Empirisk arbetsmarknadsekonomi och internationell 

ekonomi.
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per hjertstrand är docent i ekonometri. 

Forskningsområden: Tillämpad ekonometri, icke-parametrisk ekonometri, 

produktionsanalys och konsumtionsanalys.

pär holmberg är docent i nationalekonomi och teknologie doktor i 

elkraftteknik. 

Forskningsområden: Elmarknaden och auktioner.

henrik horn är professor i internationell ekonomi. 

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkur-

renspolitik och marknadsregleringar.

joakim jansson är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Forskningsområden: Tillämpad ekonometri.

louise johannesson är doktorand i nationalekonomi vid Örebro 

universitet. 

Forskningsområden: Tillämpad ekonometri, internationell ekonomi, handels- 

avtal och World Trade Organization samt industriell organisation.

henrik jordahl är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Skattefinansierade tjänster, privatiseringar samt väljar- 

beteende i politiska val.

nikita koptyug är ekon.dr i nationalekonomi.  

Forskningsområden: Tillämpad mikroekonomi, tillämpad ekonometri,  

industriell organisation och spelteori. 
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wolf von laer är doktorand i politisk ekonomi vid King’s College London.  

Forskningsområden: Public choice, österrikiska ekonomiska skolan och 

klassisk liberalism.

assar lindbeck är professor i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Inkomstförsäkringar, bonussystem samt metodfrågor.

martin ljunge är fil. dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Socialekonomi, offentlig ekonomi och arbetsmarknads- 

ekonomi.

erik lundin är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i 

Stockholm. 

Forskningsområden: Tillämpad mikroteori och elmarknadens ekonomi.

therese nilsson är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Globaliseringens effekter på sociala normer och hälsa,  

ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

pehr-johan norbäck är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Entreprenörskap, industriell ekonomi, internationell handel  

samt internationella investeringar och riskkapital.

martin olsson är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Tillämpad mikroekonomi och arbetsmarknadsekonomi.
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matilda orth är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Industriell ekonomi och tillämpad mikroekonomi.

lars persson är professor i nationalekonomi och vice vd för IFN. 

Forskningsområden: Entreprenörskap, forskning & utveckling, företagsdy-

namik, industriell ekonomi, internationella investeringar, konkurrenspolitik 

och riskkapital.

lovisa persson är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Offentlig ekonomi, politisk ekonomi, kommunala finanser 

och välfärdens finansiering.

johanna rickne är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, utvecklings- och familjekonomi 

samt politisk ekonomi.

per skedinger är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi med empirisk inriktning:  

minimilöner, LAS, psykisk ohälsa och arbetsmarknadspolitiska program.

mikael stenkula är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Entreprenörskap, beskattning och monetär ekonomi. 

roger svensson är docent i nationalekonomi.  

Forskningsområden: Entreprenörskap, subventioner till näringslivet, FoU-poli-

tik, kommersialisering av patent, immateriella rättigheter och penningpolitik.
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thomas tangerås är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Elmarknader, telekom samt politisk ekonomi. 

joacim tåg är ekon.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Företagsägandets ekonomi och entreprenörskap.

johan wennström är doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet. 

Forskningsområden: New Public Management (NPM) och offentliga professioner 

samt skolpolitik. 

richard öhrvall är fil.mag. i statsvetenskap och doktorand vid Linköpings 

universitet. 

Forskningsområden: Skattefinansierade tjänster, privatiseringar, korruption, 

politiskt deltagande och opinionsmätningar.

özge öner är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi samt service- 

och turistnäringen.

Forskningsassistenter

fredrik 
andersson

petter 
danielsson

sebastian
jävervall

olga 
Pugatšova

hanna 
thunström
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”Genom affilieringen 
så har jag dels  

en arbetsplats när  
jag besöker 

Stockholm, dels ett 
nätverk av svenska 

forskare.”
Fredrik Sjöholm är professor och prefekt vid Nationalekonomiska 
institutionen, Lunds universitet. Johanna Möllerström är assistant 
professor vid George Mason University.

fredrik sjöholm var anställd på IFN från 2006 till 2011, 

då han utnämndes till professor och flyttade till Lund. 

Sedan dess är han affilierad till institutet. 

– Jag ville behålla kopplingen till IFN eftersom en del av 

mitt professionella nätverk finns här, förklarar Fredrik 

Sjöholm när han i november arbetar ett par dagar på 

IFN. 

Han kommer hit ett flertal gånger varje år och förklarar 

att ”IFN är en bra arbetsplats och här finns intressanta 

människor som tänker fritt”. Tillsammans med Fredrik 

Heyman forskar Fredrik Sjöholm om globaliseringens 

effekter på arbetsmarknaden. Vilken är skillnaden mel-

lan att forska på IFN och på ett universitet?

– Forskningen är i och för sig densamma. Skillnaden 

är att man på ett universitet har undervisning och 

mindre tid för forskning. På IFN kan man forska 

mer och deltar dessutom aktivt i samhällsdebatten. 

Fredrik Sjöholm säger att åren på IFN gav honom möj-

ligheten att fördjupa sin forskning. Dessutom, tror han, 

gav IFN-åren ett visst försteg i karriären eftersom han 

kunde publicera sig i högre grad än många jämnåriga 

kollegor.

Johanna Möllerström har inte varit anställd på IFN men 

väl varit affilierad allt sedan tiden som doktorand på 

Harvard.

– Magnus Henrekson var en av mina professorer 

 på Handelshögskolan i Stockholm. Han har alltid tyckt 

att min forskning är intressant och frågade om jag ville 

vara affilierad. 

Johanna Möllerström förklarar att genom affilieringen 

så har hon dels en arbetsplats när hon besöker Stock-

holm, dels ett nätverk av svenska forskare: 

– När jag kommer till Stockholm bor jag hos mina föräld- 

rar och där finns inte plats att arbeta ostört. Och som 

forskare är det viktigt att arbeta kontinuerligt. 

Johanna Möllerström förklarar att det även är en 

fördel att ha en svensk bas för den som söker svensk 

finansiering. Den svenska anknytningen är också 

utmärkt för den som vill använda svenska forsknings-

data. För egen del håller hon även kontakt med 

Sverige genom att skriva för ekonomibloggen Ekonom- 

istas och för Svenska Dagbladets ledarsida. 

I huvudet på en affilierad forskare
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fredrik andersson är professor i nationalekonomi och rektor vid Ekonomi-

högskolan i Lund. 

Forskningsområden: Kontraktsförhållanden samt konkurrens och valfrihet i offentlig 

respektive privat verksamhet. 

christian bjørnskov är professor i nationalekonomi vid Århus universitet.

Forskningsområden: Institutionell ekonomi och public choice, utvecklingsekonomi, 

tillit och socialkapital samt betydelsen av ideologi i politiken.

david cesarini är assistant professor vid Center for Experimental Social 

Science, Department of Economics, New York University. 

Forskningsområden: Betendeekonomi, beteendegenetik och tillämpad mikroeko-

nomi.

gunnar du rietz är doktor i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Skatter och nyföretagande.

karin edmark är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Forskningsområden: Utbildning, främst effekter av skolvalsreformer.

johan egebark disputerade 2015 vid Stockholms universitet och är fil.dr i 

nationalekonomi verksam vid Arbetsförmedlingen. 

Forskningsområden: Tillämpad mikroekonometri, arbetsmarknadsekonomi och  

beteendeekonomi.

Affilierade forskare
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mathias ekström är fil.dr  i nationalekonomi och assistant professor vid  

Norges Handelshögskola i Bergen. 

Forskningsområden: Tillämpad mikroekonometri, beteendeekonomi och arbetsmark-

nadsekonomi.

mikael elinder är docent i nationalekonomi och biträdande lektor och 

studierektor för masterutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

Forskningsområden: Tjänstesektorns ekonomi, väljarbeteende samt arv och gåvor.

oscar erixson är fil.dr i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Forskningsområden: Offentlig ekonomi, intergenerationella förmögenhetsöver- 

föringar, hälsoekonomi och tillämpad beteendeekonomi.

olle folke är fil.dr i nationalekonomi och vikarierande lektor vid Statsveten-

skapliga institutionen, Uppsala universitet.

Forskningsområde: Politisk ekonomi.

sven-olof fridolfsson är fil.dr i nationalekonomi och biträdande 

chefsekonom på Konkurrensverket. 

Forskningsområden: Industriell ekonomi, konkurrenspolitik, elmarknader och till-

lämpad mikroekonomi.

wolfgang gick är professor i nationalekonomi vid Free University of Bozen/

Bolzano.

Forskningsområden: Kontraktsteori, strategisk informationsspridning, bayesiansk 

övertalning samt plattformskonkurrens.

åsa hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Forskningsområden: Offentlig ekonomi och skatter, skatters inverkan på individers 

och företags beteende samt på hela ekonomin.
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gabriel heller sahlgren är doktorand vid London School of Economics. 

Forskningsområden: Utbildningsekonomi, kvasimarknader, hälsoekonomi och  

skattefinansierade tjänster.

anna häger glenngård är fil.dr i företagsekonomi  vid Lunds universitet.

Forskningsområden: Hälsoekonomi, ekonomistyrning med inriktning på hälso- och 

sjukvård, vårdkvalitet och primärvård.

ulf jakobsson är docent i nationalekonomi och tidigare vd för IFN. 

Forskningsområden: Företagsägande och företagsstyrning.

matti keloharju är professor i finansvetenskap vid Aalto University School of 

Business och har under året varit gästprofessor på Harvard University. 

Forskningsområden: Beteendeekonomi och företagsfinansiering.

samuli knüpfer är professor i finansvetenskap vid BI Norwegian Business 

School. 

Forskningsområden: Hushållens ekonomi, beteendeekonomi och företagsfinan- 

siering.

ewa lazarczyk carlson är ekon.dr i nationalekonomi och biträdande lektor 

vid Reykjavik University.

Forskningsområden:  Tillämpad mikroekonometri, energiekonomi, miljöekonomi 

samt industriell organisationsteori.

erik lindqvist är assistant professor vid Nationalekonomiska institutionen,  

Handelshögskolan i Stockholm. 

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi och politisk ekonomi.
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alexander ljungqvist är professor i finansvetenskap och entreprenör-

skap vid Stern School of Business, New York University. 

Forskningsområden: Entreprenörskap, investment banking, börsintroduktioner, 

riskkapital, bolagsstyrning och företagsfinansiering.

florin maican är fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Handelshög- 

skolan vid Göteborgs universitet. 

Forskningsområden: Industriell organisation, teknologisk förändring, tillämpad 

mikroekonomi och empirisk internationell finans.

johannes mauritzen är fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Norges 

Handelshögskola i Bergen. 

Forskningsområden: Energiekonomi och energimarknader, industriell organisa-

tion, miljöekonomi samt statistiska och empiriska metoder. 

johanna möllerström är assistant professor vid George Mason  

University. 

Forskningsområden: Beteendeekonomi, experimentell ekonomi och offentlig 

ekonomi.

lars oxelheim är professor i internationellt företagande och finansiering 

vid Lunds universitet. 

Forskningsområden: Internationellt företagande, gränsöverskridande invester- 

ingar, finansiell integration, företags riskhantering, bolagsstyrning och belönings- 

system.

maria persson är docent och universitetslektor vid Lunds universitet. 

Forskningsområden: Internationell handel, ekonomisk integration och utveck-

lingsekonomi.

petra persson är Ph.D. och assistant professor i nationalekonomi vid 

Stanford University. 

Forskningsområden: Offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi.
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daniel rubenson är associate professor vid Ryerson University i Toronto. 

Forskningsområden: Politisk ekonomi, politiskt beteende och politisk utveckling.

david seim är ekon.dr och verksam vid Stockholms universitet.

Forskningsområden: Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, politisk 

ekonomi och sociala nätverk.

fredrik sjöholm är professor och prefekt vid Nationalekonomiska institutionen, 

Lunds universitet. 

Forskningsområden: Globalisering och ekonomisk utveckling, globaliseringens arbets- 

marknadseffekter, Asiens ekonomier.

jonas vlachos är professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi och finansiell  

ekonomi.

daniel waldenström är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.  

Forskningsområden: Inkomst- och förmögenhetsfördelning, skatter och historisk finan-

siell utveckling.

yves zenou är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. 

Forskningsområden: Social interaktion och nätverk, urban och utvecklingsekonomi, 

diskriminering och assimilering av invandrare samt kriminalitet.
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Forskningsprogram
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Forskningsprogram

Globaliseringen och företagen 

globaliseringsprocessen drivs dels av fram-

växten av finansiella marknader där företag 

snabbt kan göra investeringar och byta ägare 

över nationsgränserna, och dels av framväxten 

av ekonomiskt starka och alltmer internatio-

nellt öppna länder som Kina och Indien. Glo-

baliseringsprogrammet studerar en rad nyck-

elfrågor som berör denna process i syfte att 

skapa kunskap om utvecklingen av det svens- 

ka näringslivet.

Svensk export har sedan början av 1990-talet 

ökat från cirka 30 procent av BNP till över 50 

procent och importen har ökat i liknande ut-

sträckning. Svenska företag har fortsatt att ex-

pandera sina verksamheter utomlands: i dag 

är det cirka 50 procent fler som jobbar i svens- 

ka företags utländska verksamheter än i deras 

svenska anläggningar.

Sverige är i dag inte bara är en källa för ut-

gående direktinvesteringar utan även mot-

tagare av en stor mängd investeringar från 

utländska multinationella företag. Svenska ar-

betstagare i den privata sektorn som är anställ-

da i utländska företag har ökat från cirka 9 pro-

cent 1990 till närmare 30 procent i dag. Utöver 

detta är Sveriges finansmarknad djupt inte-

grerad och beroende av omvärldens, vilket ger 

svenska företag både möjligheter och problem.

Mot denna bakgrund är det svårt att under-

skatta hur viktig globaliseringsprocessen är för 

den svenska ekonomins tillväxt.

Globaliseringsprogrammet vid IFN har en bred 

ansats för att analysera olika nyckelaspekter av 

globaliseringens effekter på svensk ekonomi. 

Programmets huvudfinansiär är Marianne och 

Marcus Wallenbergs Stiftelse, men härutöver 

finns enskilda projekt och forskare som ock-

så erhåller projektmedel från andra finansiä- 

rer. 

Programmet består av flera delprojekt, där 

bland andra Shon Ferguson, Magnus Henrek-

son, Fredrik Heyman, Henrik Horn, Pehr-Johan 

Norbäck, Martin Olsson, Lars Oxelheim, Maria 

Persson, Lars Persson, Johanna Rickne, Per 

Skedinger och Joacim Tåg deltar.

programchef: joacim tåg

Globaliseringsprocessen är central för den 
svenska ekonomins tillväxt. Numera är 
nästan en tredjedel av de svenska arbets- 
tagarna i näringslivet anställda  i utländska 
företag. Och allt fler jobbar för svenska före-
tag utomlands. Dessutom är den svenska  
finansmarknaden djupt integrerad med 
och beroende av omvärlden.  

Program 
Globaliseringen och företagen
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den 6–7 augusti arrangerade IFN en vetenskap- 

lig konferens på temat ”Economics of corpo-

rate ownership”. Under två dagar i Vaxholm 

diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt 

om i Europa och USA hur anställda påverkas 

av ägarformer, skatter, försäkringar, styrelse-

förändringar, företagsuppköp och innovation.  

Totalt presenterades 13 studier.

Flera av studierna fokuserade på relationen 

mellan anställda och ägare. Innovation och 

teknologi berördes också, liksom skattefrågor. 

Andelen riskkapitalbolag har ökat stadigt under 

de senaste åren och Martin Olsson (IFN) visade 

hur detta påverkat olika typer av anställda. I 

studien, genomförd tillsammans med Joacim 

Tåg (IFN), visar författarna att risken att förlora 

jobbet ökar för anställda som utför rutinarbete 

och har arbetsuppgifter som lätt kan outsour-

cas och där företagets produktivitet är låg. För 

anställda som utför mer avancerade arbetsupp- 

gifter minskar däremot risken att förlora jobbet 

när riskkapitalbolag går in som ägare.

Innovation och teknologi berördes i flera av 

studierna under konferensen. Daniel Ferreira 

(London School of Economics) presenterade 

en studie relaterad till oberoende styrelseleda- 

möter. Studien visar hur dessa påverkas om 

styrelsen har misslyckats att betala ett lån. För-

fattarna visar att antalet oberoende styrelse- 

ledamöter ökar med 30 procent som en kon-

sekvens av detta, vilket indikerar att oberoende 

styrelseledamöter kan fylla en tillsynsfunk-

tion för långivare gentemot låntagare. Detta 

som en effekt av det minskade förtroendet för 

företagsledningen efter att företaget inte klarat  

återbetalningar av lån.

I konferensen deltog forskare från IFN, Kelley 

School of Business, London School of Eco-

nomics, HEC Paris, New York University, Haas 

School of Business, London Business School, 

Handelshögskolan i Stockholm, Kenan-Flagler 

Business School, USC Marshall School of Busi-

ness, University of Amsterdam, Stephen M. 

Ross School of Business, Sauder School of Busi-

ness och Lunds universitet.

Hur påverkas de anställda och företagen? 
Från uppköp till ägarskatter
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det finns ett antal bestämningsfaktorer till 

den ökade globaliseringen. En viktig förklar-

ing är de omfattande avregleringar av globala 

finansiella marknader som genomförts under 

de senaste årtiondena. Detta har lett till att nya 

ägartyper växt fram. Speciellt riskkapitalbo-

lag som köper, omstrukturerar och vidaresäljer 

etablerade företag har blivit viktiga ägare av 

företag i bland annat USA, Storbritannien och 

Sverige.

Riskkapitalbolagen blir också alltmer akti-

va över nationsgränserna. Ett av tio förvärv 

som skedde över landsgränser under peri-

oden 1998–2008 gjordes av riskkapitalbolag. I 

policydebatten finns en oro att dessa förvärv 

drivs framför allt av finansiella fördelar och 

skattefördelar, och därför riskerar att leda till 

mindre effektivt ägande och lägre välfärd. 

Syftet med detta projekt är att teoretiskt 

och empiriskt studera drivkrafterna bakom 

förvärv som görs av riskkapitalbolag och hur 

denna typ av ägande påverkar samhället.

projektansvarig: joacim tåg

med den svenska ägarmodellen, som domi- 

nerade på börsen fram till helt nyligen, avses 

den modell där kontrollen av företagen för det 

mesta var koncentrerad till en eller två ägare. 

Ofta, men inte alltid, har dessa ägare varit 

svenska familjer. Den koncentrerade kontrol-

len möjliggjordes genom en växande diver-

gens mellan kontrollrättigheter (röstandelar) 

och utdelningsrättigheter (kapitalandelar) för 

de dominerande ägarna. Det har också varit 

vanligt att en familj eller en ägargrupp via in-

vestmentbolag och ask-i-ask-ägande haft ett 

dominerande inflytande i ett flertal företag. 

Sverige är nu mitt uppe i en utveckling där den 

svenska ägarmodellen är på tillbakagång, för 

att, i varje fall delvis, ersättas av andra modeller 

för ägarstyrning. En viktig drivkraft bakom 

denna utveckling är globaliseringen av ägan-

det. Projektet syftar till att öka förståelsen för 

dels hur den svenska ägar- och kontrollmodel- 

len påverkas av globaliseringen, dels undersö-

ka vilka institutionella förändringar i regelver-

ket som kan möjliggöra en effektiv styrning av 

bolag med spritt ägande.

projektansvarig: magnus henrekson

2. Globaliseringens effekter på kapital

1. Finansmarknadernas globalisering och  
effekter på svensk industri

Forskningsprojekt
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detta projekt syftar till att empiriskt under-

söka arbetsmarknadseffekter av ökad interna-

tionell integration. Projektet tar sin utgångs- 

punkt i ny ekonomisk teori med heterogena 

företag och heterogen arbetskraft. 

Dessa nyare teoretiska arbeten resulterar i ett 

antal olika hypoteser om internationalisering 

och arbetsmarknadseffekter som vi avser att 

undersöka empiriskt med hjälp av svenska data. 

Den empiriska analysen baseras på ett stort 

datamaterial över svensk arbetskraft som kan 

matchas med data för svenska företag. Exem-

pelvis undersöker vi löne- och sysselsättnings- 

effekter av ökad internationalisering för olika 

typer av arbetskraft och i olika typer av företag. 

Projektet är ett samarbete mellan svenska em-

piriskt inriktade forskare och framstående teo-

retiskt inriktade amerikanska forskare. 

projektansvarig: fredrik heyman

4. Globalisering, sysselsättning och löner

5. Globalisering, ökad konkurrens och  
företagens utveckling

företag i sverige och i utlandet har utsatts 

för ökad konkurrens i olika former. Globali-

seringen gör att inhemska företag är tvung-

na att anpassa sig till ett mer krävande affärs- 

klimat, men handelsreformer innebär även 

nya import- och exportmöjligheter. Detta 

projekt består främst av empiriska studier 

där effekterna av ökad konkurrens av olika 

slag utvärderas, såsom handelsreformer, 

importkonkurrens och högre elpriser under 

2000-talet. Studierna utforskar effekterna av 

dessa företags val av teknik, handelsmöns- 

ter, sysselsättning, storlek och produktivi- 

tet. Ett övergripande syfte med projektet är 

att bidra till förståelsen för hur konkurrens 

påverkar företags tekniska utveckling och sys-

selsättning, vilket kan vara till hjälp inför fram-

tida ekonomiska reformer.

projektansvarig: shon ferguson

under den senaste tiden har regelbördan för 

företag som bedriver värdepappershandel 

ökat markant. Detta gäller även regelbördan 

för företag som önskar bli noterade på en pu- 

blik handelsplats. Delvis av denna orsak har vi 

under de senaste 15 åren sett ett minskat in-

tresse för företag att låta sina aktier handlas på 

reglerade marknadsplatser. 

Syftet med detta projekt är att sammanfatta lit-

teraturen på området samt att utveckla ett nytt 

ramverk för att studera utvecklingen. Även ge-

nom att studera effekter av noteringar i Sverige 

(sammansättningen av anställda i noterade 

företagen) är målet att bättre förstå hur pu- 

blik handel med aktier kan bidra till ett star- 

kare politiskt stöd för en näringslivsvänlig eko-

nomisk politik. 

projektansvarig: joacim tåg

3. Den samhällsekonomiska betydelsen  
av publik handel med aktier
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i en alltmer ekonomiskt integrerad värld får 

protektionistiska tendenser i omvärlden stor in-

verkan på den inhemska ekonomin. 

Internationella handelsavtal syftar främst 

till att förhindra att länder använder gräns- 

hinder, som tullar och importkvoter, i pro-

tektionistiskt syfte. Det räcker dock inte med 

att enbart komma överens om att begrän-

sa användningen av sådana instrument, efter-

som även exempelvis skatter och regleringar 

kan användas protektionistiskt. 

Den centrala klausulen i detta avseende är ”na-

tionell behandling” (eng. national treatment) 

som kräver att en importerad vara inte behand- 

las sämre i något avseende än snarlika inhemskt 

producerade varor. Ett syfte med detta projekt 

är att bidra till förståelsen för hur principen om 

nationell behandling bör utformas. Ett annat är 

att belysa empiriskt hur inhemska politikinstru-

ment har hanterats i tvistelösningsmekanismen 

i Världshandelsorganisationen (WTO).

projektansvarig: henrik horn

6. Inhemsk politik och internationella handelsavtal

7. Politiska incitament för lokal ekonomisk 
utveckling i Kina

syftet med detta projekt är att skapa en ökad 

förståelse för vad som driver fram beslut på 

lokal nivå i en decentraliserad autokrati som 

Kina. Hur påverkar incitamentsstrukturer, 

som är resultatet av ett lands politiska system, 

ekonomisk och social utveckling? Eftersom 

viktiga politiska frågor ofta delegeras till lokal 

nivå studeras här incitament för lokala poli- 

tiska beslutsfattare i det autokratiska Kina. 

Projektet fokuserar på utvecklingen av loka-

la arbetsmarknader och politikers prioriter-

ingar av olika typer av offentliga utgifter.

Forskningsfrågorna är: 1) Hur är investeringar 

i utbildning på den lokala nivån avhängiga av  

den cykliska processen av befordringar inom 

partistaten? 2) Hur påverkar lokala beslutsfat-

tares incitament och generella krav på samhäl-

lelig välfärd tillgången till kapital i Kina?

Den grundläggande hypotesen är att de före-

tag som bidrar mer till den lokala arbets-

marknaden ges företräde till kapitalanskaff-

ning genom börsnotering.

projektansvarig: johanna rickne 
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EU-projekt om entreprenörskap

ifn medverkar i det europeiska tvärvetenskapliga 

forskningsprojektet Financial and Institutional 

Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). 

Fires ska utveckla en reformstrategi för hur ökat 

entreprenörskap kan skapa tillväxt i Europa. I 

projektet medverkar nio forskningsinstitutioner 

i lika många länder. Fires finansieras av EU-kom-

missionen med cirka 25 miljoner kronor. 

Samarbetet inom ramen för Fires inleddes i 

Berlin den 2–5 september och ska pågå till och 

med 2018. I mötet deltog såväl forskare som 

entreprenörer. Från Sverige kom, förutom flera 

IFN-forskare, Birgitta Stymne Göransson, ord-

förande för Medivir AB. Hon förklarade i ett an-

förande att arbetsmarknadslagstiftningen inte 

hållit jämna steg med globaliseringen och att 

service- och hälsosektorerna är alltför dåligt ut-

vecklade i Europa. Hon menade liksom många 

av de närvarande entreprenörerna att ”miss-

lyckanden är en underskattad erfarenhet”. 

Utrecht University administrerar Fires. Mag-

nus Henrekson, IFN, är med och leder en av 

arbetsgrupperna inom projektet ”Historical 

evolution of entrepreneurial institutions”. 

Knut Wicksells Centrum för 
Finansvetenskap

knut wicksells centrum för finansvetenskap i Lund (KWC) är ett samarbete mellan Eko-
nomihögskolan i Lund och IFN. Centret har ett flerårigt finansieringsstöd från innovations- 
myndigheten Vinnova. 
Målsättningen för centret är att producera forskning och utbildning av hög internationell klass 
inom området finansiell ekonomi. Forskningen har en bred multidisciplinär ansats och belyser 
såväl internationella som svenska förhållanden.

Forskare och entreprenörer från Sverige, Holland, Italien och Tyskland diskuterar Fires verksamhet under en workshop i Berlin.
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den svenska industrialiseringen under slu-

tet av 1800-talet liksom de nya företag som 

växte sig stora under efterkrigstiden förknip-

pas med enskilda entreprenörer. Även bakom 

många av de företag som gjort entré på börslis-

torna sedan den ekonomiska krisen i början av 

1990-talet står enskilda entreprenörer.

Genom att använda nationalekonomiska ana-

lysmetoder, vilka explicit belyser interaktionen 

mellan entreprenörer, andra aktörer och insti-

tutionella förhållanden och regelverk, kan oli-

ka effekter analyseras på ett systematiskt sätt. 

Vi kan exempelvis studera hur framväxten av 

en riskkapitalmarknad påverkar de allmänna 

drivkrafterna att starta nya företag. Det är ock-

så möjligt att med data för många entrepre-

nörsföretag och en rad viktiga bakgrundsfak-

torer för entreprenörskapet, såsom tillgång till 

riskkapital, erhålla mer generella insikter om 

hur olika institutionella faktorer påverkar en-

treprenörskapet. Därmed bidrar vi med vär-

defull kunskap om hur olika institutioner och 

regelverk påverkar den entreprenörsdrivna 

ekonomiska tillväxten, en kunskap som kan 

vara av avgörande betydelse för entreprenör-

skapets framtida utveckling i Sverige.

Forskningsprogrammet syftar till att belysa vil-

ka ekonomiska grundförutsättningar, såsom 

bolagsägandeformer, skattesystem och all-

männa institutioner, som kan bidra till att ska-

pa en entreprenörsdriven tillväxt. 

Följande forskare deltar: Ola Andersson, 

Aron Berg, Carl Magnus Bjuggren, David 

Cesarini, Gunnar Du Rietz, Johan Egebark, 

Niklas Elert, Åsa Hansson, Magnus Henrek- 

son, Fredrik Heyman, Ulf Jakobsson, Dan 

Johansson (Örebro universitet), Martin 

Ljunge, Alexander Ljungqvist, Johanna 

Möllerström, Pehr-Johan Norbäck, Martin 

Olsson, Lars Persson, Tino Sanandaji 

(Handelshögskolan i Stockholm), Mikael 

Stenkula, Roger Svensson, Joacim Tåg, Daniel 

Waldenström och Yves Zenou.

Programmets huvudfinansiär under året har 

varit Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

programchefer: magnus henrekson och  

lars persson

Program 
Entreprenörskapets ekonomi

I forskningsprogrammet be- 
lyses vilka ekonomiska 
grundförutsättningar och 
institutionella förhållanden 
som skapar en entreprenörs- 
driven tillväxt.  Det kan exem- 
pelvis handla om  skatte- 
 och trygghetssystem. 

Entreprenörskapets ekonom
i 
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Forskningsprojekt

sverige är topprankat i världen med av-

seende på forskning och utveckling, beviljade 

patent och publikationer i forskningstidskrif- 

ter. Men vi har inte så många små snabbväx-

ande teknologibaserade företag. Kommersiali-

seringen av detta intellektuella kapital är rela-

tivt sett mindre framgångsrikt i Sverige jämfört 

med andra länder.

Syftet med detta projekt är att empiriskt ana- 

lysera kommersialiseringsprocessen av intel- 

lektuellt kapital i Sverige genom att följa patent. 

Särskilt studeras betydelsen av statliga finan-

sieringssystem och affärsänglar. En unik da-

tabas över svenska patent ägda av uppfinnare 

och småföretag har byggts upp för ändamålet.

projektansvarig: roger svensson

1. Kommersialisering av svenska patent 

i detta projekt analyseras dels de snabbväx-

ande företagens betydelse för sysselsättning 

och jobbskapande, dels hur det institu-

tionella ramverket påverkar de snabbväxande 

företagen.

För att analysera hur det institutionella 

ramverket kan förväntas påverka de snabb- 

växande företagen används den så kallade 

kompetensblocksteorin. 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 komplet-

terande kompetenser som erfordras för att  

generera och kommersialisera nya affärsidéer: 

uppfinnare, entreprenörer, industrialister, 

venturekapitalister, aktörer på andrahands-

marknaderna, utbildad/yrkeskunnig arbets- 

kraft och kompetenta kunder.

projektansvarig: magnus henrekson

2. Politik för snabbväxande företag 

fires är ett europeiskt tvärvetenskapligt  

forskningsprojekt med syfte att utveckla en re-

formstrategi för hur ökat entreprenörskap kan 

skapa en inkluderande och hållbar tillväxt i Eu-

ropa. IFN är ett av nio europeiska forsknings- 

institut som ingår i forskningsprojektet. 

projektansvarig: magnus henrekson

3. Financial and Institutional Reforms for  
the Entrepreneurial Society (Fires)
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empiriska studier visar att etablerade företag 

ofta tillägnar sig nya teknologier genom upp- 

köp av små entreprenörsföretag, vilka ofta är 

finansierade med riskkapital. Vidare kan man 

konstatera att nya företagsstrategier och nya 

teknologier ofta introduceras på marknaden 

av entreprenöriella nyinträdande företag, och 

att dessa nya strategier och teknologier se-

dan tas upp av etablerade företag. Ett exempel 

på detta är Ryanairs inträde på den europeis-

ka flygmarknaden. Forskningsprojektets syfte 

är att öka vår förståelse för hur interaktionen 

mellan företag med olika typer av ägande-

former sker på innovationsmarknaden och hur 

regelverk, som konkurrenslagar och företags-

beskattningssystem, påverkar denna process.

projektansvarig: lars persson

4. Ägande, samverkan och konkurrens  
i innovationsindustrin 

5. Entreprenörskap, skatter och den  
offentliga sektorns ekonomi
för att analysera entreprenörskap måste 

fenomenet först definieras och mätas. Tidigare 

forskning har förlitat sig på egenföretagande 

för att kvantifiera entreprenörskap. Men de 

allra flesta egenföretagare är vare sig innova-

tiva eller tillväxtorienterade. Det rör sig i stället 

om exempelvis rörmokare, taxiförare, tandlä- 

kare och konsulter, vilka skiljer sig markant 

från entreprenörer.

I det här projektet jämför vi länder, geo-

grafiska regioner samt företag ur egenföre-

tagar- och entreprenörskapsperspektiv. Vår 

studie visar att regioner och företag med hög 

andel egenföretagare tenderar att ha mindre 

entreprenörskap. De mått på innovativt en-

treprenörskap som vi konstruerat påverkas 

mer tydligt negativt av skatter, regleringar och 

svaga institutioner än egenföretagande. Vi 

utgår från 12 forskningsfrågor där egenföreta-

gande som mått på entreprenörskap leder till 

vilseledande resultat.

projektansvarig: magnus henrekson
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6. Anställningsskydd – lagstiftade och  
implicita kontrakt 
syftet med detta projekt är att öka förståelsen 

för hur anställningsskydd påverkar företag, 

individer och ekonomin som helhet. Anställ-

ningsskyddet minskar risken för uppsägning 

och därmed den risk som är associerad med 

ekonomiska fluktuationer. Men det utgör även 

en kostnad för företag då det blir svårare att 

anställa och säga upp personer.

Anställningsskydd kan även segmentera ar-

betsmarknaden så att allt fler cirkulerar mellan 

tillfälliga kontrakt och arbetslöshet. Inte sällan 

utgörs denna grupp av personer med lägre ut-

bildning och mindre arbetslivserfarenhet. Ofta 

handlar det om unga eller kvinnor. 

Tidigare forskning indikerar att familjeföretag, 

på grund av långsiktighet och riskaversion, har 

en större möjlighet att upprätthålla implicita 

kontrakt där de erbjuder sina anställda en 

högre anställningstrygghet i utbyte mot en 

lägre lön.

Projektet undersöker förekomsten och kon-

sekvenser av implicita kontrakt om anställ- 

ningsskydd i familjeföretag. Även effekten av 

lagstiftat anställningsskydd undersöks, hur 

det påverkar produktivitet, arbetsinsats, kapi-

talfördjupning och segmentering av arbets-

marknaden.

projektansvarig: carl magnus bjuggren

i usa har optionsinstrumentet fått en 

avgörande betydelse i den entreprenöriel-

la sektorn. Hur kan det komma sig att optio- 

ner används avsevärt mindre och tycks fungera 

sämre i Sverige, ett land som numera också har 

betydande nyföretagande och riskkapital? Kan 

skatteregler reformeras så att optionsinstru-

mentets fördelar kan utnyttjas även här? Även i 

många andra länder, särskilt i Europa, har ven-

ture capital-marknaden utvecklats svagt. Hur 

kan detta förklaras?

För att kunna besvara dessa frågor avser vi att 

undersöka och förklara 1) hur entreprenöriella 

företag byggs upp; 2) varför optioner kan vara 

ett effektivt sätt att belöna nyckelmedarbetare – 

i synnerhet de som tar entreprenöriella beslut; 

3) hur optioner bör behandlas skattemässigt; 

samt 4) betydelsen av kontraktsmässig flexi-

bilitet för de institutionella placerarna. Vi av- 

ser framför allt att analysera optioners använd- 

ning i växande entreprenöriella bolag.

Vår huvudhypotes är att skillnader mellan an-

vändningen av optioner för att skapa effekti-

va avtal mellan entreprenörer och nyckelmed- 

arbetare, å ena sidan, och externa finansiär-

er, å andra sidan, har sin grund i skattesyste- 

mets utformning. Vi kommer därför först att i 

detalj söka identifiera avgörande skillnader i 

de svenska och amerikanska skattereglerna i 

detta avseende och sedan på en något mindre 

detaljerad nivå göra detta för ett så brett urval 

av länder som möjligt.

projektansvarig: magnus henrekson

7. Optioner, beskattning och entreprenöriellt 
företagande  
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nästan all forskning kring sambandet mellan 

institutioner och entreprenörskap antar att en-

treprenörer rättar sig efter de institutionella 

spelregler som finns. Detta stämmer dock 

dåligt med verkligheten. I själva verket syftar 

mycket entreprenörskap till att kringgå eller 

undvika existerande institutioner (eng. evasive 

entrepreneurship). 

Syftet med detta projekt är att studera i vilken 

utsträckning kringgående entreprenörskap är 

en viktig källa till innovationer i ekonomin och 

hur och under vilka omständigheter det har en 

produktiv respektive destruktiv effekt på eko-

nomin.

projektansvarig: magnus henrekson

8. Kringgående entreprenörskap

teoretiska modeller visar att marginalgrup-

pers ställning på arbetsmarknaden kan försva-

gas av ett starkt anställningsskydd. Också den 

empiriska litteraturen tyder på att marginal-

grupper, särskilt unga människor, missgyn-

nas av ett starkt anställningsskydd. Däremot är 

vetskapen om hur invandrares ställning på ar-

betsmarknaden påverkas av anställningsskydd 

begränsad, trots att denna fråga är mycket rele- 

vant från ett policyperspektiv.

Syftet med projektet är att utröna hur invand- 

rares möjligheter till anställning och egenföre-

tagande påverkas av anställningsskydd.

projektansvarig: niklas elert

9. Anställningsskydd och invandrares  
ställning på arbetsmarknaden
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ny forskning visar att etablerade företag i 

allt större grad använder uppköp av och sam- 

arbeten med små innovativa företag för att 

få tillgång till ny kunskap och nya tekno- 

logier. Ofta finansieras dessa företag i ett ini-

tialt skede av riskkapital. Forskning visar även 

att private equity-utköp, ofta med kraftig 

belåning, får en allt större betydelse i närings- 

livets omstruktureringsprocess. Detta sker ge-

nom att private equity-fonder identifierar och 

köper ut företag och sedan strukturerar om 

och säljer företagen vidare. I policydebatten 

diskuteras alltmer betydelsen av olika slags 

ägare i strukturomvandlingsprocessen samt 

hur den påverkas av skattesystem och finan-

siella marknader.

Det övergripande syftet med detta forsknings- 

projekt är att bidra till ökad kunskap om inter-

aktionen mellan aktörer med olika ägarformer 

i innovations- och omstruktureringsprocessen 

samt hur olika institutioner påverkar effektivi- 

teten i denna process. Initialt fokuserar vi på 

två delområden: 1) Entreprenöriella innova-

tioner och beskattning, samt 2) ägareffektivitet 

och beskattning.

projektansvarig: lars persson

11. Entreprenöriella innovationer och private 
equity-utköp: skatter och ägareffektivitet 

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. I stället utgår vi från pre- 

missen att huruvida bidraget är positivt eller 

inte beror på de institutionella betingelserna i 

ekonomin, vilka bestämmer vad som också har 

kallats ”den samhälleliga belöningsstrukturen” 

vad gäller entreprenörskap. Entreprenörer 

analyseras som ekonomiska agenter vilka hela 

tiden söker efter en avkastning (economic rent) 

som överstiger den riskjusterade räntan i eko-

nomin.

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

10. Entreprenörskapets politiska ekonomi 
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13. Det svenska skattesystemet i ett historiskt  
och entreprenöriellt perspektiv 
även om skattenivån har sjunkit något under 

senare år är skatternas andel av BNP i dag strax 

under 50 procent, vilket tillsammans med Dan-

mark är världens högsta nivå.

Syftet med detta projekt är att beskriva och 

analysera det svenska skattesystemets utveck-

ling i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Det 

svenska skattesystemet består av många olika 

komponenter, såsom kapital-, arbets- och 

arvsskatter, som utvecklats på olika sätt och 

som förtjänar att studeras var för sig. I projektet 

kommer dels skattesystemets utformning och 

utveckling att kartläggas i ett långsiktigt per- 

spektiv. Dels kommer skattesystemets funktion 

och hur detta påverkat ekonomin i allmänhet 

och näringslivets struktur, utveckling och or-

ganisering i synnerhet att analyseras.

projektansvarig: mikael stenkula

14. Svensk inkomst- och förmögenhets- 
fördelning och mobilitet
kunskap om kopplingarna mellan gene- 

rationer med avseende på inkomster och 

förmögenheter är av yttersta vikt för centrala 

samhällsvetenskapliga frågor. I detta projekt 

studeras intergenerationell mobilitet i in- 

komster och förmögenheter i Sverige från 

början av 1900-talet till i dag. Projektet består 

av att skapa nya databaser över förmögenheter 

och arv, och utifrån detta studera såväl frågor 

av allmän karaktär som en rad Sverigespecifika 

frågor rörande inkomst- och förmögenhets-

fördelning från välfärdsstatens uppbyggnad, 

via dess expansionsfas fram till i dag.

projektansvarig: daniel waldenström

riskkapitalbranschen har under de senaste 

åren vuxit snabbt och utgör i dag en viktig del 

av näringslivet. Sveriges riskkapitalbransch är 

tillsammans med Storbritanniens ledande i 

Europa. I dag arbetar närmare 300 000 svens-

kar i ett riskkapitalägt företag.

Syftet med detta projekt är att studera bran-

schens funktionssätt och dess samhällsekono- 

miska effekter, exempelvis på jobbskapande, 

FoU och produktivitet. En unik databas an-

vänds med över 450 riskkapitalutköp, vilka 

sammankopplas med detaljerad boksluts- 

och ägarinformation över juridiska personer i 

Sverige.

projektansvarig: lars persson

12. Realekonomiska effekter av riskkapital 
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det senaste decenniet har sysselsättningen i 

de privata tjänstebranscherna – inte minst de 

kunskapsintensiva företagen – växt. Samtidigt 

har de skattefinansierade välfärdstjänsterna 

fortsatt att debatteras flitigt. 

IFN förstärker forskningen om välfärds- 

tjänster. Områden som studeras är styrning 

och ledning av välfärdstjänster, effektivitets- 

skillnader vid tjänsteproduktionen, marknads- 

modeller och konkurrensformer, samt välfärds- 

tjänsternas långsiktiga finansiering och det of-

fentliga åtagandets omfattning.  Relaterade pro-

jekt behandlar friskolornas val av etableringsort 

och beteendeaspekter av institutionell design.

Minimilöner är särskilt relevanta för tjänste-

sektorn eftersom de är bindande i flera tjänste- 

yrken. Programmet rymmer en kartläggning av 

minimilönernas nivåer och grad av differen-

tiering på ett antal avtalsområden och under-

sökningar av minimilönernas effekter på syssel-

sättning och andra utfall på arbetsmarknaden.

För många ungdomar och invandrare fungerar 

tjänstesektorn som en inkörsport till arbetslivet. 

Samtidigt har ett restriktivt anställningsskydd 

visat sig försvaga dessa gruppers ställning på 

arbetsmarknaden. I programmet ingår både 

översikter av forskning om anställningsskyd- 

dets effekter och mer tillämpad forskning om de 

svenska reglerna i LAS.

Inom handeln och besöksnäringen finns flera 

företag där minimilöner och anställningsskydd 

har en relativt stor betydelse. Programmet inne-

håller flera svenska studier av marknadsstruktur 

och produktivitet inom handeln samt av lokali-

sering och innovationer inom besöksnäringen.

Slutligen finns forskning om betydelsen av per-

sonliga egenskaper och humankapital för eko-

nomiska utfall. Stresstålighet, självdisciplin 

och social förmåga tillhör de egenskaper som 

värderas i många tjänsteyrken. 

Programmets huvudfinansiärer är Almega, 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och 

Stiftelsen Millenium. Följande forskare del-

tar: Ola Andersson, Jannis Angelis, Andreas 

Bergh, Karin Edmark, Anna Häger Glenngård, 

Gabriel Heller Sahlgren, Fredrik Heyman, 

Henrik Jordahl, Erik Lindqvist, Florin Mai-

can, Pehr-Johan Norbäck, Matilda Orth, Lovi-

sa Persson, Per Skedinger, Jonas Vlachos, Johan 

Wennström, Richard Öhrvall och Özge Öner.  

 

programchef: henrik jordahl

Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. 
Industriföretagen ”tjänstefieras” genom att 
knyta ihop varor och tjänster. Tjänste- 
företagen ”industrialiseras” genom att 
standardisera processer i syfte att nå högre 
produktionsvolymer. I dag finns fler än åtta 
av tio jobb i tjänstesektorn.

Program
Tjänstesektorns ekonomi
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Tjänstesektorns ekonom
i 

Forskningsprojekt

forskningsprojektet syftar till att studera 

beteendemässiga aspekter av institutionell de-

sign. Utgångspunkten är att en institution är 

en formell och centraliserad struktur. Det finns 

många exempel på sådana institutioner: hur 

man skapar centraliserade anbudsförfaranden 

vid offentlig upphandling, hur man fördelar 

skolplatser givet föräldrarnas preferenser för 

skolor eller hur man organiserar centraliserade 

institutioner för organtransplantationer.

projektansvarig: ola andersson

2. Beteendeaspekter av institutionell design

1. Framtidens välfärdstjänster

under de senaste åren har välfärdstjänsterna 

hamnat allt högre upp på den politiska dagord- 

ningen. Regeringen har planerat att avskaffa 

det nationella vårdvalet, att öka kommuner-

nas inflytande över skoletableringar och att 

införa en generell vinstbegränsning i hela 

välfärdssektorn. Då kunskapsunderlagen till 

dessa och andra förslag har varit svaga är det 

nu ännu viktigare än tidigare att bedriva kva- 

lificerad forskning på området. Välfärdstjäns- 

terna är också viktiga att studera med tan-

ke på den långsiktiga utmaningen att klara 

välfärdens framtida finansiering. Innovationer 

och effektiviseringar kommer att behövas både 

inom offentlig och privat tjänsteproduktion. 

Områden som kommer att studeras är styr- 

ning och ledning av välfärdstjänster, effek- 

tivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, 

marknadsmodeller och konkurrensformer, 

samt välfärdstjänsternas långsiktiga finansier-

ing och det offentliga åtagandets omfattning. 

projektansvarig: henrik jordahl 

syftet med detta projekt är att undersöka fri-

skolornas val av etableringsort, och hur detta 

påverkas av faktorer som varierar mellan geo-

grafiska områden. Närmare bestämt undersöks 

om exempelvis kommunernas resurstilldelning 

och attityder till friskolor, liksom bakgrunden 

hos eleverna i närområdet, påverkar sanno- 

likheten att en friskola etableras i ett visst om-

råde. I projektet studeras också om etabler-

ingsmönstret skiljer sig åt mellan olika typer av 

fristående skolor.

projektansvarig: karin edmark

3. Vilka faktorer påverkar friskolornas val  
av etableringsort?
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i projektet kartläggs dels minimilönernas 

nivåer och grad av differentiering på ett antal 

avtalsområden i Sverige, dels undersöks vilka 

effekter minimilönerna har på sysselsättning 

och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden. 

Detaljhandeln är av särskilt intresse att stu-

dera eftersom man både haft stora minimi- 

löneökningar under perioden och har många 

anställda som berörs av förändrade minimi- 

löner. 

Sverige har haft ett stort inflöde av flyktingar 

under de senaste åren och många i denna 

grupp har svårigheter att etablera sig på ar-

betsmarknaden. I projektet undersöks hur 

minimilöner påverkade arbetslöshet och and- 

ra arbetsmarknadsutfall bland flyktingar i 

Sverige under perioden 1998–2007. 

projektansvarig: per skedinger

4. Minimilöner i Sverige

projektet studerar vilka effekter lagstiftning- 

en om anställningsskydd har – i Sverige och i 

andra länder. Ett första syfte är att kartlägga 

och kritiskt diskutera den omfattande interna-

tionella forskningen på området och att identi-

fiera kunskapsluckor. Ett andra syfte är att un-

dersöka vilka effekter anställningsskyddet har 

för den svenska arbetsmarknadens funktions-

sätt och för svenska multinationella företags 

verksamhet i andra länder.

projektansvarig: per skedinger

5. Effekten av anställningsskydd
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i projektet studeras produktivitet i detaljhan-

deln och de lokala marknadseffekterna av nyeta- 

bleringar av så kallade big box-butiker.

Nyetablering av stora big box-butiker och en 

kraftig minskning av det totala antalet buti- 

ker är en utmärkande trend i detaljhandeln. Det 

mest kända exemplet är expansionen av Wal-

mart vilken har visat sig leda till lägre priser och 

utslagning av små butiker i USA. Om än i mind- 

re skala och med en mer restriktiv regler- 

ing av nya butiker följer detaljhandeln i Europa 

en likartad trend. Det finns ännu bara begrän-

sad forskning om hur produktivitet kan mätas 

i handeln och vilken roll big-box-butiker och 

reglering av nya butiker haft för utvecklingen.

projektansvariga: matilda orth och  

florin maican

6. Produktivitetsdynamik och etablering av  
”big box”-butiker i detaljhandeln 

projektet har som övergripande syfte att 

göra en dynamisk analys av efterfrågan och 

marknadsstrukturen i svensk dagligvaru- 

handel. En stor del av de investeringar som 

görs i dagligvaruhandeln är ämnade att öka dif-

ferentieringen mellan butiker vad gäller stor-

lek, geografiskt läge, servicenivå och sortiment.  

Samtidigt med expansionen av stora butiker 

i tätorternas utkanter sker också en ökning av 

antalet mindre butiker av olika slag nära konsu- 

menten.

projektansvariga: matilda orth och  

florin maican

7. Strategisk positionering i dagligvaruhandeln  

svenska data från den militära mönstringen 

används i detta projekt för att studera person-

lighetens betydelse för lön, inkomst och arbets- 

löshet. Det mått som används beskriver de 

mönstrandes förmåga att klara av de psyko- 

logiska påfrestningarna av militärtjänst och 

bedöms av en psykolog efter en personlig in-

tervju. Måttet kan även förväntas fånga per-

sonliga egenskaper som är viktiga på den civila 

arbetsmarknaden.

projektansvarig:  erik lindqvist

8. Personlighetens betydelse för utfall  
på arbetsmarknaden
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9. Innovationer i besöksnäringen 

tillsammans med sns (Studieförbundet 

Näringsliv och Samhälle) har IFN 2012–2015 

drivit ett projekt om hur det svenska syste- 

met för produktion av välfärdstjänster kan för-

bättras. Projektet innehåller forskning som be- 

drivs på IFN och som läggs ut på utomstående 

forskare, samt populärvetenskap och offentli-

ga seminarier som publiceras och anordnas av 

SNS.

Projektet fokuserar på den genomgripande 

omvandling i produktionen av välfärdstjänster 

som skett i Sverige sedan slutet av 1980-talet. 

Konkurrens har införts på en rad olika välfärds- 

områden och privata aktörer har komplette- 

rat den offentliga sektorn som utförare. 

Syftet med projektet är att bidra med forsk- 

ningsbaserade förslag om hur det svenska 

systemet för produktion av välfärdstjänster 

kan förbättras. Studierna behandlar i första 

hand styrning och kvalitetskontroll av välfärds- 

tjänster (ersättningssystem, ledning, mark- 

nadsdynamik och kvalitetsmått) samt en bak-

grundsbeskrivning till och förklaring av hur 

konkurrensutsättning och privatisering har 

gått till i kommuner och landsting. 

projektansvariga: henrik jordahl och  

ilinca benson, sns

10. Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

i detta projekt studeras implementeringen 

och lokaliseringen av olika slags innovaioner 

i besöksnäringen. De tre huvudsakliga fråge- 

ställningarna är: 

1. Vilka innovationer förekommer inom 

besöksnäringen? Hur skiljer sig besöks- 

näringen från andra svenska branscher?

2. Hur implementerar olika slags aktörer 

dessa innovationer? Hur påverkar företa- 

gens egenskaper och den ekonomiska 

miljön innovationer inom besöksnäring- 

en? 

3. Finns det ett geografiskt mönster för in-

novativa företag och organisationer inom 

den svenska besöksnäringen?

projektansvarig: özge öner
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ofta betonas den centrala betydelsen av  

medarbetarnas kunskaper – så kallat human- 

kapital – för företagens produktivitet. I detta 

projekt studeras fördelningen av humankapi-

tal mellan olika företag över tid.

I många länder, däribland Sverige, har löne-

spridningen ökat trendmässigt under ett an-

tal år. En viktig fråga att besvara är i vilken grad 

detta fenomen beror på att arbetskraft med 

stort humankapital i allt högre grad koncen-

treras till vissa företag och i vilken grad det be- 

ror på att produktivitetsskillnaderna mellan 

företag ökat av andra skäl. I projektet studeras 

drivkrafterna bakom de förändringar i löne-

fördelningen som kunnat observeras de se- 

naste 20 åren. 

projektansvarig: jonas vlachos

11. Det kunskapsrika 
företagets framväxt

projektet kartlägger besöksnäringens lokali-

sering i svenska kommuner och landsting samt 

hur lokaliseringen har förändrats med tiden. I 

projektet utförs också en djupgående kvantita-

tiv analys av förklaringsfaktorerna till framgång 

och misslyckande i besöksnäringen. Syftet är att 

erhålla generaliserbara slutsatser som kan an-

vändas för investeringar och planering.

projektansvarig: özge öner

12. Kluster i den svenska 
besöksnäringen 
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el kan inte lagras. Konsumtionen och pro- 

duktionen måste därför balanseras mycket 

noga för att undvika störningar i nätet och 

därmed elavbrott. Eftersom kostnaden för 

att bygga konkurrerande elnät anses för hög, 

är denna del av marknaden reglerad. Den 

nordiska elmarknaden kan därför karak- 

täriseras som en marknad med reglerad 

konkurrens. 

Avregleringen 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 nor-

diska elmarknaden, och att det är svårt för 

utomstående att ta sig in på marknaden. 

För att förstå elmarknaden är det vik- 

tigt att undersöka konkurrensförhål-

landen på marknaden för elproduktion 

och studera ändamålsenlig reglering av 

elnäten. Elmarknadsprogrammet bedriver 

forskning inom båda dessa områden. 

Syftet med programmet är att utifrån 

vedertagen nationalekonomisk teori och ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv studera 

elförsörjningens organisering, funktions-

sätt och reglering.

Projekten inom programmet är finansiera- 

de av Energimyndigheten, Jan Wallander och 

Tom Hedelius stiftelser, Konkurrensverket och 

Torsten Söderbergs stiftelse.

Följande forskare medverkar i program-

met: Mario Blázquez de Paz, Sara Fogelberg, 

Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg, Ewa 

Lazarczyk Carlson, Erik Lundin, Johannes 

Mauritzen och Thomas Tangerås.

programchef: thomas tangerås

För att förstå elmarknaden är det viktigt 
att undersöka konkurrensförhållanden på 
marknaden för elproduktion och studera 
ändamålsenlig reglering av elnäten. 
Elmarknadsprogrammet bedriver forsk- 
ning inom båda dessa områden. Forskarna 
studerar elförsörjningens organisering, 
funktionssätt och reglering.

Program 
Elmarknadens ekonomi
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Elm
arknadens ekonom

i den 13 april arrangerade ifn i samarbete med 

tyska CESifo ett rundabordssamtal om energi. 

Utgångspunkten var EEAG Report 2015 och 

kapitlet ”The European Energy Conundrum: 

Power Failure”. Professor John Driffill, Birkbeck 

College, University of London, en av förfat-

tarna till rapporten, inledde samtalet. 

I rapporten beskrivs hur den nuvarande ener- 

gipolitiken i EU är dåligt samordnad och att 

stora effektivitetsvinster finns att hämta ge-

nom ett närmare samarbete mellan medlems- 

staterna. En inre energimarknad skulle möjlig-

göra handelsvinster och riskspridning, menar 

författarna. Nationella intressen har stått i 

vägen för regionala lösningar som alla kan 

dra nytta av. Det menar professor John Driffill, 

Birkbeck College, University of London, som 

presenterade argument för en europeisk 

energiunion. För att få bukt med prisineffek-

tiviteter, öka konkurrensen på energimarkna- 

derna och minska koldioxidutsläppen måste 

medlemsstaterna, enligt Driffill, arbeta mer 

gränsöverskridande. 

Samtalet leddes av docent Thomas Tangerås, 

IFN. I samtalet deltog bland andra Katarina 

Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommis-

sionens representation i Sverige. Hon höll 

med om att det i nuläget finns motstridiga na-

tionella intressen och föreslog fler samarbeten 

mellan medlemsstaterna. 

Samtalet utmynnade i diskussion kring olika 

policyfrågor. Bland annat hur man ska komma 

bort från dåligt koordinerad nationell politik 

och framtiden för den europeiska utsläpps-

marknaden (EU-ETS). 

 

Bland de cirka 25 deltagarna yttrades en viss 

skepsis mot den möjliga energiunionen. I 

dagsläget varierar elpriser kraftigt i Europa till 

följd av investeringsskillnader länderna emel-

lan. Det ställdes frågor kring varför länder som 

tack vare stora investeringar har låga elpriser 

inte ska dra nytta av detta, utan ”lämna vinsten 

vidare” till övriga medlemsstater. 

Rundabordssamtal 
om energi John Driffill, University of London (till vänster),  och Thomas 

Tangerås, IFN.
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Forskningsprojekt

den nordiska elmarknaden präglas av 

marknadskoncentration: ett fåtal stora aktö- 

rer kontrollerar mycket av produktionen, och 

importmöjligheterna är begränsade på grund 

av flaskhalsar i elnätet. Samtidigt är efterfrågan 

okänslig för kortsiktiga förändringar i priset 

därför att hushållen oftast möter priser sat-

ta på månads- eller årsbasis. Koncentrerade 

marknader med prisokänslig efterfrågan är 

sårbara för utnyttjandet av marknadsmakt. 

Inte minst de senaste årens rekordhöga pris-

spikar har därför lett till spekulationer om att 

företagen utnyttjar sin storlek till att pressa 

upp priserna. I denna studie utvecklar Thomas 

Tangerås och Johannes Mauritzen en metod för 

att utvärdera konkurrensen på vattenkraftbase-

rade elmarknader som den nordiska. Metoden 

används sedan för att studera prisbildningen på 

den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Forskar-

na studerar huruvida priserna är förenliga med 

hypotesen om att elmarknaden genomgående 

kännetecknas av en fungerande konkurrens. 

projektansvarig: thomas tangerås 

1. Konkurrensen på den nordiska elmarknaden

–

de svenska elpriserna steg påtagligt under 

2000-talet i Sverige. I denna forskningsstudie 

undersöker Shon Ferguson och Mark Sanctu-

ary hur högre elkostnader i tillverkningsbran-

schen påverkar importen av insatsvaror. Stu-

dien syftar till att kartlägga ifall högre elpriser 

leder till att svenska företag ökar sin import av 

elintensiva insatsvaror.

projektansvarig: shon ferguson 

2. Elprisernas effekter på importen  
av elintensiva insatsvaror

3. Gör elbolagen strategiska produktions- 
neddragningar?
i detta projekt används en kvasiexperi-

mentell forskningsdesign och data från den 

svenska elmarknaden för att analysera om 

elbolagen maskerar strategiska produktions- 

neddragningar som felrapporter. På en 

marknad utan strategiskt beteende borde 

felrapporterna vara oberoende av priset. I 

detta projekt isoleras en priseffekt på felrap-

porteringen, för att undersöka om felrap-

porter delvis kan förklaras av ekonomiska 

incitament eller bara härrör från tekniska 

problem.

projektansvarig: sara fogelberg
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lagringsmöjligheterna är vanligtvis myck-

et begränsade i ett elkraftssystem. Kon-

sekvensen blir att även tillfälliga flaskhalsar 

i elnätet kan få stor inverkan på elpriset. Vi-

dare försvagas konkurrensen när flaskhal-

sar i nätet splittrar upp elmarknaden i mind-

re delmarknader med färre producenter per 

marknad. Syftet med detta forskningspro-

jekt är att utveckla en metod som kan använ-

das för att kvantifiera i vilken utsträckning 

flaskhalsar påverkar konkurrensen. 

projektansvarig: pär holmberg

5. Hur påverkas konkurrensen av 
flaskhalsar i elnätet? 

enligt marknadsreglerna på den nordis-

ka elbörsen ska fullständig och korrekt infor-

mation gällande alla händelser som kan tän-

kas ha en större inverkan på elproduktionen 

offentliggöras. Det är även strikt förbjudet 

att lägga bud baserade på denna typ av in-

formation innan den publiceras. Trots det-

ta utredde elbörsen bara under 2012 tio fall 

av misstänkt insiderhandel. Detta projekt 

syftar till att undersöka om det går att hitta 

empiriska belägg för ett systematiskt använ-

dande av insiderinformation på elbörsens 

intra-dagmarknad.

projektansvarig: ewa lazarczyk carlson

4. Används insiderinformation i 
handeln på den nordiska elbörsen?

Årsbok 2015 TRYCK.indd   47 2016-02-29   09:46:48



48  IFN ÅRSBOK 2015

vindkraftens instabilitet innebär att and- 

ra kraftkällor med kort varsel måste stäng- 

as ned och startas upp för att balansera 

den totala elproduktionen. Sådana kort-

siktiga förändringar i exempelvis kol- 

och gaskraftverk ökar slitage och risken 

för tekniska fel. I detta projekt används 

danska vindkraftdata och rapporterade 

tekniska fel på den nordiska marknaden för 

att studera sambandet mellan vindkraft och 

förekomsten av tekniska fel.

projektansvariga: sara fogelberg och  

ewa lazarczyk carlson

8. Hur påverkar variation i vindkraft risken  
för att annan produktion kollapsar?

elbörsen använder ransoneringsregler när 

marknaden inte klarerar utbud och efter-

frågan till marknadspriset. I detta projekt 

studeras en ransoneringsregel som kan ge 

konkurrensmässigare budgivning och göra 

handeln effektivare.

projektansvarig: pär holmberg

6. Ransoneringsreglers utformning och 
prisbildning på elbörsen

ett effektivt utnyttjande av elnätet är 

avgörande för att konkurrensen ska fungera 

på integrerade elmarknader. I detta pro-

jekt analyseras hur ökad överföringska-

pacitet påverkar priser och konkurrens på 

elmarknaden. Syftet är att förstå hur nät- 

tariffer ska sättas för att uppmuntra till ka-

pacitetsinvesteringar i de delar av elnätet där 

de behövs som mest.

projektansvarig: mario blázquez de paz

7. Nätavgifter på elmarknader  
med flaskhalsar

detta projekt syftar till att skatta effekten av 

marknadsspecifika nyheter, så kallade Urgent 

Market Messages, på prisskillnaderna mellan 

”dagen-innan”-marknaden, Elspot, och den 

än mer kortsiktiga elbasmarknaden (Elbas). 

Frågan är hur stor del av skillnaden som kan 

förklaras av relevant information som kommer 

till marknadens kännedom efter att Elspot har 

stängt för dagen, men som anländer i tid för att 

påverka handeln på Elbas.

projektansvarig: ewa lazarczyk carlson

9. Hur påverkar marknadsspecifika nyheter  
elpriserna?
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Institutionernas ekonom
i 

nationalekonomin har genomgått flera ut-

vecklingsfaser under 1900- och 2000-talen. 

Först rörde sig ämnet bort från de klassis-

ka ekonomernas breda förståelse av män-

niskans sätt att fungera och in i en mer for-

maliserad och abstrakt teorivärld. På senare 

år har återigen insikter om att institutionel-

la, sociala och kulturella faktorer är vikti-

ga förklaringar till hur ekonomier fungerar 

i olika avseenden blivit en del av den natio- 

nalekonomiska analysen.

Det började med att forskare betonade de 

formella institutionernas (dvs. lagars och 

reglers) betydelse för att förstå hur väst-

världen har kunnat utveckla ett så högt väl-

stånd. Forskning i deras anda har belagt att 

inte minst skydd av privat ägande och en väl-

fungerande rättsstat är väsentliga för att eko-

nomins aktörer ska våga och vilja satsa på 

innovativ och produktiv verksamhet och, 

därigenom, för ekonomisk tillväxt.

På senare år har denna forskning komplette- 

rats med studier av hur informella institutio- 

ner, det vill säga moraliska uppfattningar 

och normer, har ekonomisk betydelse, men 

ockå med ekonomiska analyser av kulturel-

la fenomen (som religion) och sociala attity-

der (som tillit och tolerans). Det har visat sig 

att faktorer av detta slag också är av stor be-

tydelse för ekonomins sätt att fungera. Om 

en stor del av befolkningen litar på andra blir 

det mindre kostsamt att ingå avtal med and- 

ra, eftersom en handskakning kan räcka. 

Och om människor i allmänhet är toleran-

ta kan det innebära att de mest lämpade får 

jobb och positioner oavsett olika grupptill-

hörigheter, vilket gynnar produktiviteten. 

Likaså kan toleranta miljöer attrahera kreati-

va och innovativa personer.

Forskningen i detta program är huvudsakli-

gen empirisk, men delvis också teoretisk.

Programmet är samfinansierat  av Forte, Jo-

han och Jakob Söderbergs stiftelse, Vetens-

kapsrådet samt Torsten Söderbergs stiftel- 

se. Följande forskare deltar i programmet:  

Niclas Berggren, Andreas Bergh, Assar Lindbeck, 

Martin Ljunge och Therese Nilsson. Christian 

Bjørnskov och Yves Zenou är affilierade  forskare.

programchef: niclas berggren

En ekonomi består av människor med 

moraliska värderingar, med attityder till 

sina medmänniskor och med förmåga att 

påverkas av lagar, regler och normer. I det-

ta forskningsprogram studeras hur dylika 

faktorer påverkar människors beteende 

och därmed ekonomins sätt att fungera.

Program
Institutionernas ekonomi
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”Stort intresse för kulturella faktorers  
påverkan på ekonomin”

intresset för kulturella faktorers roll i den eko- 

nomiska utvecklingen har under senare 

år ökat inom nationalekonomin. Några av 

fältets främsta forskare, aktiva i åtta olika län-

der, samlades i Vaxholm för att dela med sig 

av och diskutera sin senaste forskning. Und- 

er konferensen presenterades 16 studier 

som med olika metoder och fokus berörde 

kulturella faktorers uppkomst och hur de 

påverkar ekonomiska förhållanden i dag. 

Några exempel:

•	 Nätverk var temat för några av konfer-

ensens presentationer. Yves Zenou (IFN/

Stockholms universitet) presenterade en 

experimentell studie av sociala nätverks 

effekt på politiska åsikter.

•	 Louis Putterman (Brown University) vi-

sade med hjälp av individdata från söd-

ra Afrika att ättlingar till jordbrukare har 

högre utbildning och större ekonomisk 

framgång jämfört med ättlingar till bo-

skapsskötare. Hur man tidigare försörjde 

sig kan med andra ord vara  avgörande för 

senare livsstil.

•	 Luigi Guiso (Einaudi Institute for Econom- 

ics and Finance) argumenterade i enlighet 

med studien ”Cultural Differences and In-

stitutional Integration” för vikten av en ge-

mensam politik mellan länder som ingår i 

en ekonomisk union. Detta för att hantera 

de kulturkrockar som riskerar att uppstå.

11–12 juni arrangerade IFN en internationell konferens i Vaxholm med 
forskare från Sverige, Österrike, Danmark, USA, Italien, Frankrike och 
Storbritannien. Temat var ”Kultur, institutioner och utveckling”.

IFN Stockholm Conference är en årligt 

återkommande, av IFN anordnad 

vetenskaplig konferens där ”Culture, 

Institutions and Development” var den 

fjortonde i ordningen. Årets konferens 

möjliggjordes av finansiellt stöd från Jan 

Wallander och Tom Hedelius stiftelse 

samt Tore Browaldhs stiftelse.
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projektet har tre övergripande syften. Ett av 

projektets mål är att undersöka hur globaliser-

ingen påverkar tillväxtrelaterade sociala attity-

der som tillit, tolerans och religion. Ett andra 

syfte är att undersöka hur formella institutioner, 

det vill säga lagar och regler, påverkar viktiga 

ekonomiska utfall, som ekonomisk tillväxt, en-

treprenörskap, innovationer, statens storlek och 

korruption. Vi studerar också hur globalisering 

påverkar uppkomsten av institutioner av detta 

slag. Det tredje syftet är att utföra ny forskning 

kring hur sociala och kulturella faktorer, som till- 

lit, tolerans och religion, påverkar ekonomiska 

utfall som entreprenörskap och tillväxt. 

projektansvarig: niclas berggren

1. Förutsättningar för tillväxt – institutioner och 
sociala attityder i en global ekonomi 

Forskningsprojekt

2. Medborgerlighet, arbete, företagande  
och bidragsanvändning i den svenska  
välfärdsstaten och Europa

i projektet studeras empiriskt hur kulturella 

attityder som tillit bildas, hur normer förändras 

och hur de påverkar hur socialförsäkringar 

används. Analysen involverar även hur dessa at-

tityder påverkar entreprenörskap, arbetsutbud, 

inkomster och humankapital. 

Projektet syftar till att besvara angelägna 

frågor på den svenska och europeiska policy- 

agendan. Att integrera invandrare ekonomiskt 

och kulturellt är viktigt både för individers 

välmående och för framstående samhällen. Att 

förstå den långsiktiga dynamiken i den svenska 

välfärdsstaten är avgörande för att värna den 

finanspolitiska hållbarheten av en stor offentlig 

sektor.

projektansvarig: martin ljunge

i detta projekt studeras globaliseringens effek- 

ter på att lära barn tolerans. Vi studerar om ef-

fekten på ekonomisk tillväxt, av statens storlek,  

i sin tur påverkas av hur legitim den förda poli-

tiken anses vara och om social tillit påverkar hur 

snabbt reformer för att göra centralbanker mer 

oberoende genomförs. Ytterligare frågeställ- 

ningar är hur globalisering påverkar förekoms- 

ten av religiös tolerans och om tolerans befräm-

jar entreprenörskap. Sist men inte minst stude- 

rar vi om välfärdsstaten och religion är substitut.

projektansvarig: niclas berggren

3. Sociala attityders ekonomiska betydelse
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analyser av välfärdsstaten har främst beaktat 

problem av statisk natur. Det övergripande 

syftet med detta forskningsprojekt är att stu-

dera välfärdsstaten ur ett utvecklingsperspektiv. 

Hur påverkar välfärdssystemens utformning 

incitamentsstrukturen och därmed de eko-

nomiska aktörernas beteende? Hur påverkas 

grundläggande sociala normer? Tyngdpunkten 

ligger på socialförsäkringar och så kallade hu-

mantjänster, inklusive sjukvård.

projektansvarig: assar lindbeck

4. Välfärdsstatens ekonomi

5. Tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder  
för att hitta kausala samband

syftet med detta projekt är att identifiera 

kausala samband mellan sociala attityder och 

ekonomiska utfall, både på lands- och individ-

nivå. Med ekonomiska utfall åsyftas exempelvis 

ekonomisk tillväxt, handel, investeringar, en-

treprenörskap och aktiviteter som ryms under 

begreppet globalisering. Sociala attityder inbe-

griper sådant som tillit, tolerans och religiositet. 

Detta är ett relativt nytt men snabbt växande 

forskningsfält inom nationalekonomin, där vi 

tror oss kunna bidra med ny kunskap, framta-

gen med nya metoder, om hur ekonomins funk-

tionssätt på viktiga sätt påverkas av sociala fak-

torer.

projektansvarig: niclas berggren
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1. Gynnas politiker av att förslag antas?  
när politiker arbetar fram förslag till lagar som 

sedermera antas i riksdagen kan konsekvenser-

na bli flera. Dels kan detta signalera att det finns 

stöd för den enskilda politikerns ståndpunkter, 

dels påverkar lagstiftningen ofta hur offentliga 

resurser fördelas. Bådadera kan antas gynna 

politikern som lade fram förslaget. Det är dock 

svårt att skilja effekterna från varandra. 

Genom att använda den så kallade lotteri- 

riksdagen som blev resultatet av 1973 års val, 

kan dock effekterna identifieras. När stödet i 

riksdagen var helt jämnt fördelat mellan reger-

ing och opposition avgjordes ett stort antal 

lagförslag genom lotteri. Slumpmässigheten i 

proceduren kan tillsammans med individdata 

från skattedeklarationer användas för att iden-

tifiera politiska och materiella fördelar av att få 

förslag antagna i riksdagen.

projektansvarig:  daniel rubenson

Enskilda forskningsprojekt
Enskilda forskningsprojekt

syftet med projektet är att öka förståelsen 

för formella och informella institutioner som 

medför könsskillnader i maktfördelningen 

inom svensk politik. I projektet används uni-

ka data över svenska politiker för att undersö-

ka fyra centrala frågor om manlig och kvinnlig 

representation. Projektets fyra huvudfrågor är: 

•	 Vad	 kan	 förklara	 könsskillnader	 i	 karriär- 

framgångarna hos svenska politiker?

•	Vilken	betydelse	har	könskvotering	för	selek- 

tionen av politiker och för politiska utfall? 

•	Hur	påverkas	politiska	utfall	av	könssamman-

sättning i kommunfullmäktige som helhet och i 

dess ledarskap? 

•	Vilken	roll	spelar	släktband	för	rekryteringar,	

karriärer och utfall i svensk politik?

projektansvarig: johanna rickne

2. Kvinnor och män i politiken – könskvotering, 
representation, karriärer och inflytande

tillväxten i svenskt näringsliv var en av de 

högsta i OECD mellan 1995 och 2010. Syftet 

med detta projekt är att studera i vilken mån 

den höga tillväxttakten kan förklaras av höga 

investeringar i informations- och kommuni-

kationsteknologi (IKT) och av investeringar i  

forskning och utveckling (FoU).

Tack vare tillgång till nya data från SCB kom-

mer det för första gången någonsin att vara 

möjligt att konstruera kapitalstockar för IKT 

och FoU på branschnivå i Sverige. Unikt för 

detta projekt är också att IKT-kapitalet kom-

mer att kunna delas upp i mjukvara och hård-

vara.

projektansvariga: harald edquist och  

magnus henrekson

3. Betydelsen av investeringar i IKT och FoU  
för svensk produktivitetsutveckling
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Forskningen
i sammandrag
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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 högt rankade 

tidskrifter som får störst genomslag i forsk- 

arvärlden. 

Nedan sammanfattar vi de kvantitativa och 

kvalitativa resultaten av vår forskning un-

der 2015 och jämför dessa med tidigare år. 

Vi redovisar också hur vi går till väga för att 

genomföra utvärderingen. 

I normalfallet redovisas den egna forsk- 

ningen i form av uppsatser på engelska. 

Efter att en uppsats genomgått en första 

kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s Work-

ing Paper-serie. Serien innehåller även upp- 

satser som utomstående forskare i huvud-

sak författar när de varit gästforskare vid 

Forskningsproduktionen  
vid IFN 2001–2015
Produktiviteten har ökat väsentligt under de senaste åren. 
2015 blev ett rekordår vad gäller internationella publiceringar.

figur 1.  antal working papers utgivna vid ifn, 2001–2015.
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IFN. I figur 1 anges antalet utgivna working 

papers åren 2001–2015. Antalet låg i genom- 

snitt på 22 per år till och med 2005. Från 2006 

ökade antalet. År 2008 var ett absolut toppår 

i institutets historia med 56 utgivna work-

ing papers. De senaste tre åren har i genom- 

snitt 52 working papers givits ut. Under 

2015 utgavs 51 stycken.

Att mäta hur mycket som publiceras utan-

för IFN:s egen serie är inte lika enkelt. 

Vetenskapliga publikationer kan ta sig olika 

former. Det är dessutom önskvärt att ju- 

stera för om arbeten är ensamförfattade 

eller skrivna med kollegor utanför IFN. En 

enkel summering av antalet publicerade tid-

skriftsartiklar och bokkapitel som givits ut i 

institutets digitala engelska särtrycksserie. 

Detta mått anges i figur 2 för perioden 2001–

2015. 2015 är ett absolut toppår i IFN:s hi- 

storia med 70 publicerade arbeten. Figuren 

redovisar även antalet engelska särtryck 

korrigerade för medförfattare som inte är 

verksamma vid IFN. Även med denna korri- 

gering är 2015 ett absolut toppår.

Här kan noteras att IFN-forskare medverkat 

i inte mindre än åtta bidrag till så kallade 

Handbooks inom ett antal olika fält. Detta 

är en god indikation på att många av IFN:s 

forskare har en stark internationell ställ- 

ning och anses ha en god överblick över det 

rådande forskningsläget.

figur 2.  antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2001–2015.

Anm.: Den högra stapeln 
anger antalet publikationer 
justerat för externa medför-
fattare. 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 visar antalet publicerade peer review-

granskade tidskriftsartiklar med och utan 

justering för externa medförfattare. Även här 

ser vi en kraftig ökning under senare år. 2015 

publicerades 51 tidskriftsartiklar (31 med 

justering för externa medförfattare). Eftersom 

det finns en betydande eftersläpning från att 

en artikel blir accepterad för publicering till 

att den 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 fortlö-

pande på IFN:s webbplats. År 2015 antogs 62 

artiklar och bokkapitel för publicering. 

Måtten ovan fångar olika aspekter av den 

kvantitet forskning som producerats vid IFN. 

Det är dock 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 topptid-

skrifter får ett mångdubbelt större genom- 

slag. För att ta hänsyn till publikationernas 

kvalitet har vi utvecklat ett internt poängsy- 

stem, vilket redovisas i bilagan på sidan 60.

figur 3.  antal artiklar i refereegranskade tidskrifter, 2001–2015.

Anm.: Den högra stapeln an-
ger 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.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Böcker på 
engelska

0 2 4 3 2 4 1 2 1

Antolo-
gier på 
engelska

3 3 2 2 1 3 2 2 2

Böcker på 
svenska

2 1 0 1 0 4 2 8 4

Antolo-
gier  på 
svenska

1 1 2 1 1 3 4 3 1

TOTALT 6 7 8 7 4 14 9 15 8

tabell 1.   böcker och avhandlingar skrivna av ifn-forskare, 2007–2015.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och förfat- 

tarjusterade publiceringspoäng. Här ser vi 

en ökning i utfallet för denna avgörande 

aspekt av forskningen under senare år. Den 

kvalitetsjusterade poängen är 160 år 2015, 

vilket är exakt densamma som året innan. Vid 

justering för antalet externa medförfattare är 

dock poängen något lägre än 2014, vilket är 

det hittills bästa året i IFN:s historia. 

IFN:s forskare publicerar även böcker och 

avhandlingar – se tabell 1. Under 2015 publi- 

cerades 8 böcker.

Anm.: Den högra stapeln 
anger antalet publicerings- 
poäng justerat för externa 
medförfattare. En artikel 
med en extern medförfat-
tare räknas som 0,71, med 
två externa medförfattare 
som 0,58 osv., enligt formeln 
1/√(1 + antal externa med-
författare). Kommentarer, 
noter och repliksvar ger en 
halv poäng. 

figur 4.  antal publiceringspoäng baserat på ifn:s poängskala 2001–2015.
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IFN:s forskare deltar också i betydande grad i 

samhällsdebatten med egna inlägg i dagspress 

och andra tidningar. Totalt 56 debattartiklar 

publicerades under 2015, bland andra 16 bi-

drag i såväl Dagens Nyheter som i Svenska Dag-

bladet. Den tidigare toppnoteringen är från 

2013, då 42 debattartiklar publicerades. 

Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, 

dvs. att kommunicera sin forskning även utanför 

forskarsamhället, numera explicit ingår i IFN:s 

verksamhet har publikationer på svenska en 

väsentlig betydelse. I de flesta fall skriver forsk- 

arna artiklar för svenskspråkiga tidskrifter som 

Ekonomisk Debatt och Ekonomiska Samfundets 

Tidskrift, men skrivandet kanaliseras även genom 

samlingsvolymer, expertrapporter, utredningar 

och böcker. Ofta handlar det om att popularisera 

egen och andras forskning. Ett annat viktigt in-

slag är att på forskningsbasis analysera frågor av 

hög ekonomisk-politisk relevans. Vi ger ut dessa 

arbeten i institutets svenska särtrycksserie. År 

2015 innehöll denna serie 15 publikationer. 

För att ytterligare synliggöra insatser inom ra-

men för den tredje uppgiften listas numera också 

populärvetenskapliga artiklar och recensioner i 

svenska tidskrifter som Balans, Respons och Are-

na och i internationella magasin och skriftserier. 

Under 2015 publicerade IFN:s forskare 30 sådana 

bidrag, vilket är en mycket stor ökning jämfört 

med tidigare år. Den tidigare högsta noteringen 

är 17 skrifter i denna serie (2013).

För att på ett tydligt sätt samla uppsatser med 

stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade 

frågeställningar finns sedan 2006 skriftserien IFN 

Policy Papers. I denna serie utkom fyra arbeten. 

I serien Forskningsöversikter samlar vi kortare 

och längre rapporter som ger en översikt av 

forskningsläget på för IFN centrala områden 

(ingår ofta även i andra serier). Översikterna 

ska vara författade av IFN-forskare. De kortare 

bidragen har i regel publicerats i News from 

IFN. Övriga forskningsöversikter är ofta re-

sultatet av de enskilda forskarnas samarbeten 

med myndigheter och andra uppdragsgivare. 

Under 2015 utkom 3 översikter. 

figur 5.   antal arbeten i ifn:s serie med svenska artiklar, 2001–2015.

Anm.: Den högra stapeln 
anger antalet särtryck 
justerat för externa medför-
fattare. 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).
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PUBLICERINGSKANAL                                                                                                   POÄNG             

BILAGA

IFN:s poängsystem för kvalitetsjustering  
av forskningsproduktionen

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

Quarterly Journal of Economics och Review of Economic Studies.

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

impact: Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic Literature, Brookings Papers on Economic 

Activity och Economic Policy.

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

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

Övriga topptidskrifter inom economics klassificerade som 4 eller 4* enligt Academic Journal Guide 2015 (AJG) 

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

tidskrifter centrala för IFN:s inriktning: European Economic Review, Journal of Human Resources, Journal of 

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

(som ej har 8 poäng enligt ovan).

Tidskrifter utanför economics klassificerade som 4 enligt AJG.

Övriga tidskrifter inom economics med 3 enligt AJG.

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

utanför economics som är listade i SSCI med IF större än 2, eller med 3 enligt AJG.

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

Övriga referee-granskade tidskrifter.

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

poängen bli högre.

Övriga bokkapitel (boken bör vara registrerad i EconLit).
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I sammanställningen ingår arbeten utförda vid IFN till sitt fulla värde. 

Arbeten utförda av affilierade forskare ingår till 50 procent. Det senare 

gäller även för arbeten publicerade av forskare som lämnat IFN, men 

där IFN anges som en av flera affilieringar i den publicerade artikeln. 

2013 upphörde IFN att rangordna tidskrifter enligt det s.k. KMS-

måttet och 2015 togs rangordningen enligt Kodrzycki och Yu bort. 

Dessa två mått börjar bli gamla och har ersatts av ett mått hämtat 

från Academic Journal Guide 2015 (Cremer m.fl. 2015). År 2013 ut-

vidgades kategorin som ger 6 poäng till topp-30 enligt IF och 2015 

adderades förutsättningen att tidskriften enligt AJG rankas lägst 

kategori 3 inom fältet economics. Till denna grupp har adderats 

fyra handplockade tidskrifter som är särskilt viktiga för IFN.

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

tidskrifter utanför economics och 2015 kompletterades detta med en 

tydligare poängsättning enligt AJG. Dessa förändringar påverkar bara 

poängsättningen från och med det år de genomförts.
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A Market Selection Process of ’High-Quality’ 

Entrants?”. Medförfattare: Jing Xiao.

onsdagen den 11 februari

Riikka Savolainen, Aalto University, Helsing-

fors: ”How does Economic Crisis Influence 

Politicians’ Environmental Policy Positions?”.

onsdagen den 18 februari

Jan Schnellenbach, BTU Cottbus-Senftenberg: 

”A Constitutional Economics Perspective on 

Soft Paternalism”. 

onsdagen den 4 mars

Helena Holmlund, Institutet för arbets- 

marknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU), Uppsala: ”Grade Configuration,  

School Segregation and Pupils’ Outcomes”.

onsdagen den 11 mars

Per Pettersson-Lidbom, Stockholms univer-

sitet: ”Political Institutions and Health Out-

comes: Evidence from a Regression-Disconti-

nuity Design”. 

onsdagen den 18 mars

Brent Goldfarb, University of Maryland, USA: 

”When are There Not Bubbles?”. Medförfattare: 

David Kirsch.

onsdagen den 25 mars

Thomas Dohmen, University of Bonn: ”Pa-

tience and the Wealth of Nations”. Medförfat-

tare: Benjamin Enke, Armin Falk, David Huff-

man och Uwe Sunde.

onsdagen den 1 april

Torsten Santavirta, SOFI, Stockholms univer-

sitet: ”Importance of Family Background for 

Economic Status: Evidence from Child Evacua-

tions”. Medförfattare: Markus Jäntti.

fredagen den 17 april

Paola Giuliano, University of California, Los 

Angeles (UCLA): ”The Right Amount of Trust”. 

Medförfattare: Jeffrey Butler och Luigi Guiso.

onsdagen den 22 april

Maria Bigoni, University of Bologna: ”Flexibil-

ity and Cooperation with Imperfect Monitor-

ing”. Medförfattare: Jan Potters och Giancarlo 

Spagnolo.

onsdagen den 29 april

David T. Robinson, Duke University, Durham: 

”Paying for Performance in Private Equity: 

Evidence from Management Contracts”.  Med-

författare: Niklas Hüther, Sönke Sievers och 

Thomas Hartmann-Wendels.

IFN:s seminarieserie 
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onsdagen den 6 maj

Diane Coyle, University of Manchester: ”Talk-

ing about the National Accounts: Statistics and 

the Democratic Conversation”. 

onsdagen den 13 maj

Sten Nyberg, Stockholms universitet: ”Price 

Squeeze Absent a Duty to Supply”. Medförfat-

tare: Martin Mandorff.

onsdagen den 20 maj

Tomasz Mickiewicz, Aston Business School, 

Birmingham: ”Subsidies, Rent Seeking and 

Performance: Being Young, Small or Private in 

China”. Medförfattare: Jun Du.

onsdagen den 27 maj

Joan Costa-i-Font, London School of Econom-

ics: ”How Culturally Persistent are Health Care 

Preferences?”. Medförfattare: Azusa Sato.

onsdagen den 3 juni 

Robert Östling, Institutet för internationell 

ekonomi (IIES), Stockholms universitet: 

”Wealth and Stock Market Participation: Es-

timating the Causal Effect from Swedish Lot-

teries”.  Medförfattare: Joseph Briggs, David 

Cesarini och Erik Lindqvist.

onsdagen den 10 juni 

Alberto Bisin, New York University: ”Present-

Bias, Procrastination and Deadlines in a Field 

Experiment”. Medförfattare: Kyle Hyndman.

onsdagen den 17 juni

Ron Boschma, Lunds universitet och Utrecht 

University: ”Institutions and Diversification: 

Related versus Unrelated Diversification in a 

Varieties of Capitalism Framework”. Medför-

fattare: Gianluca Capone.

onsdagen den 2 september

Axel Dreher, University of Heidelberg: ”Aid on 

Demand: African Leaders and the Geography 

of China’s Foreign Assistance”. Medförfattare: 

Andreas Fuchs, Roland Hodler, Bradley C. 

Parks, Paul A. Raschky och Michael J. Tierney.

Renata Lemos, London School of Economics, presenterade i början av december studien “The Returns to Employees’ Higher 
Education Quality for the Firm” på ett akademiskt seminarium på IFN.

Årsbok 2015 TRYCK.indd   75 2016-02-29   09:46:50



76  IFN ÅRSBOK 2015

onsdagen den 9 september

Emek Basker, U.S. Census Bureau, Center 

for Economic Studies, Washington, D.C.: 

”Customer-Labor Substitution: Evidence from 

Gasoline Stations”. Medförfattare: Lucia Foster 

och Shawn Klimek.

onsdagen den 16 september

Otto Toivanen, KU Leuven: ”Welfare Effects of 

R&D Support Policies”. Medförfattare: Tuomas 

Takalo och Tanja Tanayama.

onsdagen den 23 september

Emma Neuman, Linnéuniversitetet: ”All about 

Balance? A Test of the Jack-of-all-Trades Theory 

Using Military Enlistment Data”.  Medförfat-

tare: Lina Aldén och Mats Hammarstedt.

onsdagen den 30 september

David Dreyer Lassen, University of Copen-

hagen: ”Contagious Political Concerns: Iden-

tifying Unemployment Concern Peer Effects 

Using the Danish Population Network”.  Med-

författare: James E. Alt, Amalie Jensen, Horacio 

Larreguy och John Marshall.

onsdagen den 7 oktober

Cristina Cella, Handelshögskolan i Stockholm: 

”Learning through a Smokescreen: Earnings 

Management and CEO Compensation over 

Tenure”. Medförfattare: Andrew Ellul och Nan-

dini Gupta.

onsdagen den 14 oktober

Daniel Halvarsson, Ratio: ”Asymmetric Effects 

on Firm Performance from Employing Mis-

matched Workers”. Medförfattare: Patrik 

Tingvall.

onsdagen den 21 oktober

Konrad Burchardi, IIES, Stockholms univer-

sitet: ”Migrants, Ancestors, and Investment”. 

onsdagen den 4 november

Georg Graetz, Uppsala universitet: ”Robots at 

Work”. Medförfattare: Guy Michaels.

onsdagen den 11 november

Marta Reynal Querol, Pompeu Fabra Uni-

versity: ”Ethnic Diversity and Development: 

Revisiting the Evidence”. 

onsdagen den 18 november

Håkan Nordström, International Institute for 

Sustainable Development, Genève: ”Made in the 

World?”. Medförfattare: Sébastien Miroudot.

onsdagen den 25 november

Erkko Autio, Imperial College Business School, 

London: ”Management of Entrepreneurial 

Ecosystems”. Medförfattare: Jonathan Levie.

onsdagen den 2 december

Renata Lemos, London School of Economics: 

”The Returns to Employees’ Higher Education 

Quality for the Firm”.

onsdagen den 9 december

Lena Hensvik, Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 

Uppsala. ”Mismatch of Talent: Evidence on 

Match Quality, Entry Wages and Job Mobility”. 

Medförfattare: Peter Fredriksson och Oskar 

Nordström Skans.
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Brown bag-seminarier
I denna seminarieserie presenteras arbeten på ett tidigare stadium, jämfört 
med forskarseminarier; se föregående sidor.

måndagen den 19 januari 

Eskil Ullberg, George Mason University: 

”Trade in Ideas”. 

måndagen den 26 januari

Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stock-

holm: ”From Hierarchies to Markets: Wage 

Inequality and Mobility into Entrepreneurship 

from Swedish Service Sector Firms, 1993–2007”. 

Medförfattare: Chanchal Balanchandran och 

Filippo Wezel.

måndagen  den 16 februari

Emma Zetterdahl, Umeå universitet: ”Who’s 

Listening? Heterogenous Impact of Social In-

teraction on Individuals’ Stock Market Partici-

pation”. Medförfattare: Jörgen Hellström.

måndagen den 9 mars

Wolf von Laer, IFN och King’s College, London: 

”Patterns of Crises: Legislative Voting, Urgency, 

and Errors – An Empirical Analysis of Law Mak-

ing during the Great Recession”.

måndagen den 23 mars

Dane Stangler, Ewing Marion Kauffman 

Foundation, USA: ”Measuring Entrepreneur-

ial Ecosystems”. Medförfattare: Jordan Bell-

Masterson.

måndagen den 20 april

Carl Magnus Bjuggren, IFN: ”Employment 

Protection and Work Effort”. Medförfattare: 

Simon Wehrmüller.

måndagen den 27 april

Gabriella Chirico, Uppsala universitet: ”The 

Income Elasticity of Health Investments”.

tisdagen den 12 maj 

Chris Rider, Georgetown University, USA: ”Why 

Pay the Middleman? Placement Agents’ Vision 

Advantages in U.S. Venture Capital Fund- 

raising”. Medförfattare: Sampsa Samila.

 

Wolf von Laer, doktorand King’s College London, presenterade på ett brown bag-seminarium i mars en studie om väljarbeteende 
och lagstiftning. 
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måndagen den 1 juni

Joakim Jansson och Björn Tyrefors Hinnerich 

Stockholms universitet: ”Discrimination at 

the University: Gender Discrimination and In-

Group Bias”.

måndagen den 31 augusti

Frank Wolak, Stanford University: ”Mean 

versus Standard Deviation Trade-Offs in Wind 

and Solar Energy Investments: The Case of 

California”.

måndagen den 28 september

Martin Falk, Austrian Institute of Economic 

Research, WIFO: ”New Market Products and 

Employment: A Study Using Comparable Data 

for 12 European Countries”. Medförfattare: Eva 

Hagsten.

måndagen den 5 oktober

Mikael Elinder, Uppsala universitet och IFN: 

”Inheritance and Wealth Inequality: Evidence 

from Population Registers”. Medförfattare: Os-

car Erixson och Daniel Waldenström.

fredagen den 9 oktober

Jan Bouckaert, University of Antwerp: ”Merg-

ers and Collusion with Horizontal Subcon-

tracting”. Medförfattare: Geert Van Moer.

måndagen den 12 oktober

Shuhei Kitamura, Institutet för internationell 

ekonomi, Stockholms universitet: ”Tillers of 

Prosperity: Land Ownership, Mechanization, 

and Structural Transformation in Postwar Ja-

pan”.

måndagen den 19 oktober

Wolfgang Gick, Free University of Bozen/Bol-

zano och IFN: ”Bayesian Persuasion by Stress 

Test Disclosure”. Medförfattare: Thilo Pausch.

måndagen den 26 oktober  

Sebastian Escobar, Uppsala universitet: 

”Inheritance and Small Business Ownership: 

Liquidity, Start-Up and Performance”. 

måndagen den 2 november 

Mounir Karadja, Institutet för internationell 

ekonomi, Stockholms universitet: ”Exit, Voice 

and Political Change: Evidence from Swedish 

Mass Migration to the United States”. Medför-

fattare: Erik Prawitz.

måndagen den 9 november 

Cristian Huse, Handelshögskolan i Stockholm: 

”Kill Two Birds with One Stone? Environmen-

tal Policy Design with Multiple Targets in the 

Swedish Car Market”. Medförfattare: Claudio 

Lucinda.

måndagen den 30 november 

David Sundström, Umeå universitet: ”It’s All 

in the Interval: An Imperfect Measurements 

Approach to Estimate Bidders’ Primitives in 

Auctions”.

måndagen den 7 december

Audinga Baltrunaite, Institutet för internatio-

nell ekonomi, Stockholms universitet: ”Politi-

cal Finance Reform and Public Procurement: 

Evidence from Lithuania”.
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Gästforskarprogram
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petra persson är assistant professor i national- 

ekonomi på Stanford University i Kalifornien. 

Dit kom hon efter disputation vid Columbia 

University, New York. I dag är hon även re-

search fellow vid Harvard Kennedy School of 

Government. Petra trivs bra på Stanford och 

säger att hon får mycket stöd av mer seniora 

kollegor. Hon är affilierad till IFN och IFAU och 

kommer till Sverige ett par gånger varje år.

– Det är värdefullt för mig att ha kontakt med 

svenska akademiker eftersom det finns fantas-

tiska forskare här. Dessutom handlar min forsk- 

ning till stor del om förhållanden i det svenska 

samhället och jag använder ofta svenska data i 

min forskning.

Petra säger att hon försöker komma till Sve- 

rige för att på ett tidigt stadium lägga fram och få 

synpunkter på sin forskning. Dagen när vi ses på 

IFN är hon i Sverige för att presentera en studie 

om betygsinflation i svenska skolor. Det mate-

rial som använts är främst nationella prov i års- 

kurs 9 i grundskolan. 

– Vi har dokumenterat betygsinflation i både 

kommunala och friskolor. Vi ser att när skolor 

konkurrerar med varandra om att locka elever 

till sig är resultatet ofta mer betygsinflation. 

Arbetet med betygsinflation publiceras under 

2016 som working paper på IFN och IFAU.

Vad är det som lockar med svenska data?

– Datan är av bra kvalitet, jämfört med exem-

pelvis USA. Där har man inte tillgång till sam-

ma uppgifter för hela befolkningen över längre 

tid. I USA kan jag exempelvis inte studera ut-

vecklingen över generationer.

Vad är det som lockar på IFN?

– Här finns en bredd i forskningen och duktiga 

forskare som arbetar med samhällsrelevanta 

frågor. Deras forskning är helt enkelt starkt 

verklighetsförankrad, säger Petra Persson.

IFN:s gästforskarprogram är omfattande. Internationellt 
ledande forskare bjuds in till IFN för kortare eller längre tid, 
liksom svenska forskare som är verksamma utomlands. Så 
stärks kontaktytor och samarbete stimuleras.

Petra Persson, Stanford University, är affilierad till IFN.

“På IFN finns bred forskning
och duktiga forskare”
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“På IFN finns bred forskning
och duktiga forskare”

Igor Letina, Stanford University, USA

Per Botolf Maurseth, Norwegian Business 

School, Norge

Riikka Savolainen, Aalto University, Finland

Jan Schnellenbach, BTU Cottbus-Senftenberg, 

Tyskland

Keith Ruddell, University of Auckland, Nya 

Zeeland

Brent Goldfarb, Robert H. Smith School of 

Business, University of Maryland, USA

Andy Philpott, University of Auckland, Nya 

Zeeland

Zhanar Akhmetova, University of New South 

Wales, Australien

Diane Coyle, University of Manchester, England

Rune Stenbacka, Hanken School of Economics, 

Finland

Joan Costa-i-Font, London School of Econom-

ics, England

Eddie Anderson, University of Sydney, Au- 

stralien

Gunnar Rosenqvist, Hanken School of Eco-

nomics, Finland

Barry E. Jones, Binghamton University (SUNY), 

USA

Frank A. Wolak, Stanford University, USA

Emek Basker, U.S. Census Bureau, Center for 

Economic Studies, USA

Wolfgang Gick, Free University of Bozen-Bolz-

ano, Italien

Bert Willems,Tilburg University, Nederländerna

Renata Lemos, London School of Economics, 

England

Steven J. Davis, University of Chicago Booth 

School of Business, USA

Alexander Ljungqvist, Stern School of Business, 

New York University, USA

Utländska gästforskare under året
I förteckningen anges de gästforskare som under året tillbringat tre dagar  
eller fler på IFN. Därutöver har ett stort antal internationella forskare besökt 
IFN i samband med workshops och vetenskapliga konferenser.

Zhanar Akhmetova från Australien var gästforskare på IFN 
under mars och april 2015.
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Publika aktiviteter
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I panelen på seminariet ingick (från höger): Håkan Regnér, Jens Schollin, Magnus Henrekson, Ursula Berge, Patrik Engellau, Ebba 
Witt-Brattström och moderatorn Mia Odabas. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

i boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och 

lyfta den högre utbildningen pekar sex profes- 

sorer och författare bland annat på hur synen 

på studiedisciplin och kunskap förändrats de 

senaste decennierna. I boken presenteras flera 

konkreta reformförslag. Författarna föreslår 

bland annat att betyg bör sättas av externa exa- 

minatorer och att betygsystemet ska vara det 

samma över hela landet. 

Kungstanken i boken är att universitetslärarna 

ska ha ansvar för resultatet, vilket de inte har i 

dag. Målet ska vara att utbildningens kvalitet 

förbättras genom att lärarna ställer ordentliga 

krav och att studenterna ökar sina ansträng-

ningar. Universitetslärarna bör dock inte få helt 

fria händer att styra och ställa, skriver förfat- 

tarna. ”Den frihet professionen får är friheten 

att själv bestämma hur bättre resultat ska åstad-

kommas. Men resultaten måste följas upp.”

– Incitamenten måste vara rätt för att vända 

utvecklingen och professionen är faktiskt den 

enda egentliga tillgången. Dessutom måste 

vi göra upp med den kunskapssyn som säger 

att fakta står i vägen för egentlig förståelse, sa 

professor Magnus Henrekson, IFN.

Han förklarade att  samtidigt som lärare på lan-

dets högskolor och universitet ges mer makt 

över undervisningen så krävs det samtidigt 

att resultatet utvärderas. Henrekson kastade 

också in en brandfackla: Vore det inte vettigt att 

låta eleverna betala en mindre avgift för högre 

utbildning?

De sex författarna publicerade även en artikel 

om högskolan på DN Debatt, under rubriken 

”Universitetsreform behövs för att höja kun-

skapsnivån”.

Policyseminarier

10 mars 

Universitetsreform!   
Recept för att lyfta högre utbildning

att läsa:

Universitetsreform! Så 
kan vi rädda och lyfta 

den högre utbildningen 
(Samhällsförlaget), av 

Anders Björnsson, Patrik 
Engellau, Inger Enkvist, 

Magnus Henrekson, Jonas 
Nycander och Gösta Walin.

Kan laddas ner på ifn.se.
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transparens och skillnaden mellan rätt och 

mer information i företagskommunikation, var 

ämnet för en halvdagskonferens som arran- 

gerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transpar-

ency International Sverige. Inledningstalare var 

professor Sidney Grey som är medförfattare till 

boken Oxford Handbook of Economic and Insti-

tutional Transparency. 

I deltagaravgiften ingick denna bok. Lars Ox-

elheim är en av bokens medredaktörer, som på 

konferensen talade på temat ”Transparens med 

möjlighet att förstå vinsternas uthållighet”. I den 

avslutande paneldiskussionen var deltagarna 

eniga om att dagens omfång på information från 

företagen inte behöver växa men dock ta mer 

hänsyn till samhällsutvecklingen.

23 april 

Transparens – vad aktieägare behöver få veta 

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, talade på temat 
“Transparens med möjlighet att förstå vinsternas uthållighet”.

att läsa:

Oxford Handbook of 
Economic and Institutional 
Transparency (New York: 
Oxford University Press, 
2015). Lars Oxelheim, IFN 
och Lunds universitet, är en 
av bokens redaktörer och 
författare.

21 maj

Global Award i Schumpeters anda
2015 års global award for Entrepreneurship Re-

search tilldelades professor emeritus Sidney G. 

Winter, Wharton School, University of Pennsyl-

vania. Winter mottog 100 000 euro och en statyett 

av Carl Milles för bland annat sina studier om hur 

teknologisk förändring inom företag påverkar 

förnyelse. I sin föreläsning förklarade han hur 

framsteg sker i form av en lång rad ändringar och 

förbättringar av produkter och processer, som 

steg för steg bygger på tidigare erfarenheter.

Prisutdelningen gick av stapeln på Grand Hôtel 

i Stockholm. Sidney Winters prisföreläsning 

följdes av en paneldiskussion. I den deltog även 

Maureen McKelvey, professor Göteborgs uni-

versitet, Göran Marklund, tillförordnad general-

direktör Vinnova, och Magnus Henrekson, IFN.

Sidney G. Winter, mottagare av 2015 års Global Award for 
Entrepreneurship Research.
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7 maj

GDP is not enough – Or how to measure life

bnp är problematiskt som mått på tillväxt, 

men därmed inte sagt att BNP är odugligt, 

förklarade professor Diane Coyle, University of 

Manchester, på ett seminarium. Hon menade 

att BNP-måttet är otillräckligt och vad som 

sannolikt behövs är en palett av indikatorer. På 

seminariet räknade hon upp en rad redan ex-

isterande alternativa mått, bland annat Social 

Progress Index som skapades 2014.

Diane Coyle, professor vid University of Man-

chester och med en doktorsexamen i national- 

ekonomi från Harvard, är en internationellt 

erkänd forskare i diskussionen om hur vi bäst 

definierar och mäter länders tillväxt. Hon har 

skrivit ett antal böcker, den senaste med titeln 

GDP: A Brief but Affectionate History (Princeton 

University Press, 2014). Boken förklarar varför 

även små förändringar i BNP kan påverka vikti-

ga politiska beslut och ekonomiska skeenden.

– Genom att studera historien inser vi att 

det inte finns något naturgivet mått som kan 

beskriva ekonomin. Vårt sätt att tänka på 

ekonomin har förändrats under historiens 

gång och har alltid återspeglat politiska förhål-

landen och statens påbud vid den aktuella 

tidpunkten. [BNP] är inte något reellt utan en 

idé. Och det är en mycket komplicerad idé, 

förklarade Diane Coyle.

Hon påpekade att mycket få människor känner 

till detaljerna kring hur BNP är konstruerat. Att 

BNP bygger på tusentals dataserier och att det 

finns alla typer av potentiella brister i dessa 

serier. Att det görs anpassningar för säsong 

och ändrad kvalitet samt andra anpassningar 

och omräkningar som är komplicerade och 

omstridda.

Ett panelsamtal följde på Diane Coyles 

halvtimmeslånga inledning. I panelen ingick, 

förutom Coyle, Martin Flodén, vice riksbanks- 

chef, Karolina Ekholm, statssekreterare på Fi-

nansdepartementet, och Magnus Henrekson, 

professor och vd IFN. Johanna Lybeck Lilja, 

tidigare statssekreterare på Finansdeparte-

mentet, var moderator.

Diana Coyle, i förgrunden, diskuterade problemen med BNP som mått, med Karolina Ekholm, statssekreterare på Finansdeparte-
mentet, och professor Magnus Henrekson, IFN. Foto: Kajsa Kax.

att läsa: 
GDP: A Brief but 

Affectionate History 

(Princeton  

University Press)  

av Diane Coyle.
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nationalekonomer diskuterade skolforsk-

ning på ett seminarium arrangerat av IFN. 

Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad 

forskare verkligen vet om orsakerna till den 

svenska skolans allt sämre resultat. Forskarna 

var eniga om att rekryteringen till läraryrket är 

en av flera orsaker. De var dessutom överens 

om att friskolereformen, om något, givit ett 

positivt resultat men att det behövs ett nytt 

betygssystem. 

Regeringen har utsett en kommission som i 

början av 2017 ska föreslå hur skolan kan bli 

bättre. Kommissionen ska analysera problem 

och titta på varför skolresultaten faller.  Det 

finns ett stort antal nationalekonomer som är 

framstående forskare på skolans område, men 

ingen nationalekonom är med i kommissio-

nen. Detta var utgångpunkten för seminariet. 

Fyra nationalekonomer hade bjudits in för att 

under ledning av Sanna Rayman, Dagens 

Samhälle, diskutera vad de sjunkande resul-

taten kan bero på: Karin Edmark, Stockholms 

universitet, Gabriel Heller Sahlgren, London 

School of Economics, Jonas Vlachos, Stock-

holms universitet, och Björn Öckert, Institutet 

för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering (IFAU). Alla, förutom den senare, 

är affilierade till IFN.

– Vi spekulerar om detta, men vi vet inte. Kan 

raset bero på minskade resurser? Sannolikt 

inte. Kan det vara lärarnas kompetens? Nja, 

men blir det nog på sikt. Kan det vara friskolor? 

Den evidens som finns tyder på att friskolorna 

har en svagt positiv effekt. Kan det vara invand-

ring? Ja, kanske lite. Men då blir det bara en 

förklaring kvar, att det måste vara något som 

händer i skolan – arbetssätt och undervisning, 

sa Björn Öckert. 

– Vad vi vet, sa Jonas Vlachos, är att lärarnas 

kompetens har fallit dramatiskt sedan 1990–95. 

Jag skulle vara förvånad om inte detta bidragit. 

25 november 

Skolresultaten sjunker – vem vet varför?

Från vänster ses Sanna Rayman, moderator, Björn Öckert, IFAU, Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, 
Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och affilierad till IFN, samt Karin Edmark, Stockholms universitet och 
affilierad till IFN. Foto: Fredrik Eriksson.

att läsa:

”Hur påverkar vinstmo-

tivet och konsolidering- 

en av skolmarknaden 

skolans verksamhet?”, av 

Karin Edmark.

Real Finnish Lessons, av 

Gabriel Heller Sahlgren.

”Betygens värde: En 

rapport om skolkonkur-

rens och betygssättning”, 

av Jonas Vlachos.
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16 december 

Politics vs the economy? 
When policy uncertainty curbs economic growth

besök:

Economic Policy 

Uncertainty Index (www.

policyuncertainty.

com) mäter politisk 

osäkerhets inverkan på 

produktion, investering- 

ar och sysselsättning. 

Steven Davis, University 

of Chicago Booth School 

of Business, är en av 

grundarna av detta 

index.
Från höger ses Max Elger (S), John Hassler, Finanspolitiska rådet, Steven Davis, University of Chicago, Ulf Kristersson (M) och 
moderator Mia Odabas. Foto: Bosse Johansson.

innebär politisk osäkerhet att tillväxten 

dämpas? Ja, svarade Steven Davis, University 

of Chicago Booth School of Business, på ett 

seminarium arrangerat av IFN. Det handlar 

exempelvis om den osäkerhet som flykting-

strömmarna skapar. 

Davis är en av grundarna av Economic Policy 

Uncertainty Index (EPU), som mäter politisk 

osäkerhets inverkan på produktion, invester-

ingar och sysselsättning. 

Steven Davis slutsatser från forskningen:

1. Politisk osäkerhet fluktuerar som svar 

på stora ekonomiska chocker; politisk 

oenighet, val och andra politiska faktorer; 

samt andra chocker (exempelvis krig och 

terroristattacker). 

2. Institutionella och politiska förhållanden har 

betydelse för i vilken omfattning en oförut-

sedd chock skapar politisk osäkerhet.

3. Ekonometriska belägg tyder på att: 

a) Händelser och åtgärder som ökar 

den politiska osäkerheten förebådar 

lägre investeringar, produktion och syssel- 

sättning på nationell nivå. b) EPU gör 

börsen mer volatil och minskar viljan att 

anställa och investera inom sektorer med 

stor politisk exponering.

4. Textanalys av tidningar enligt EPU-index 

är ett kraftfullt verktyg för att samla in nya 

ekonomiska data och för att testa hypote-

ser.

I en efterföljande paneldebatt deltog även 

Max Elger, statssekreterare på Finansdeparte-

mentet, Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk 

talesperson (M) och professor John Hassler, 

ordförande i Finanspolitiska rådet. Elger 

menade att en viss osäkerhet är bra så länge 

som politiken är hållbar på längre sikt. Kris-

tersson förklarade  att politiker kan välja mel-

lan pragmatism och långsiktiga förändringar 

(vilket han föredrar) eller ”den svenska vägen”, 

det vill säga tvära kast från en dag till en annan 

när en kris redan uppstått. 
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IFN-forskare på externa  
konferenser och seminarier

Exempel på aktiviteter som IFN-forskare 

deltagit i under 2015:

”Forskning på SCB-data vid IFN”. Föredrag på 

Statistiska centralbyrån i Örebro. Martin Ols-

son och Joacim Tåg, 15 januari.

”Health and Happiness”. Presentation på Alpine 

Population Conference i La Thuile om migran-

ters hälsa samt hur denna påverkar lycka och 

välbefinnande. Martin Ljunge, 26 januari.

”Energiforskning och samhällsnytta”. Deltagan-

de vid seminarium arrangerat av Energimyndig-

heten, Stockholm. Thomas Tangerås, 4 mars.

”Välfärdsgapet: EU:s sociala utmaning”. Öpp-

nande och avslutande av bokseminarium, 

Malmö. Lars Oxelheim, 23 mars.

”WTO Case Law of 2014”. Deltagande på kon-

ferens anordnad av European University Insti-

tute. Henrik Horn, 14 maj.

”Vem blir vald?”. Presentation vid seminarium 

för 2014 års demokratiutredning. Johanna 

Rickne och Olle Folke, 26 maj.

”Samtal om integration”. Föredrag på Na-

tionalekonomiska Föreningens årsmöte på 

Handelshögskolan i Stockholm, i samarbete 

med Ekonomisk Debatt. Johan Wennström och 

Özge Öner, 9 juni.

”Hur mår vår representativa demokrati?” Se-

minarium och diskussion i Almedalen om vad 

som definierar en god demokrati, arrangerat 

av Statsvetenskapliga förbundet. Richard Öhr-

vall, 3 juli.

”Marknadsekonomins framtid”. Föredrag och 

paneldiskussion på Timbro om marknadseko-

nomi och entreprenörskap. Mikael Stenkula, 16 

september.

”Välfärd – tillväxtsektor som engagerar”. Fru-

kostmöte med IVA:s Näringslivsråd. Henrik 

Jordahl, 17 september. 

”Does Social Trust Speed Up Reforms? The 

Case of Central Bank Independence”. Presenta-

tion på konferens anordnad av European As-

sociation of Law and Economics, Wien. Niclas  

Berggren, 17 september.

”Efterfrågan på omfördelning”. Föredrag vid 

Nordic Economic Policy Review-konferensen i 

Helsingfors. Johanna Möllerström, 8 oktober.

”Global value chains, jobs and skills”. Presenta-

tion samt deltagande i workshop vid OECD, 

Paris. Fredrik Heyman, 14 oktober.

IFN ska vara en källa till kunskap och information om frågor som är re- 
levanta för svenskt näringsliv. I denna anda medverkar institutets forsk- 
are regelbundet som föreläsare och deltagare i olika sammanhang där 
beslutsfattare, rådgivare och opinionsbildare möts.
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”Automatiserade skolval”. Presentation för 

Stockholms stad samt Skolkommissionen. Ola 

Andersson, 16 oktober.

”Dags för ännu en underbar natt?”. Presenta-

tioner på seminarium arrangerat av TCO. Åsa 

Hansson och Magnus Henrekson, 10 november.

”Real Finnish Lessons: The True Story of an 

Education Superpower”. Presentation och 

intervju vid Cato Institute, Washington, D.C. 

Gabriel Heller Sahlgren, 16 november.

”Fler enkla jobb: Vad kan vi lära av tyska mini-

jobs?” Deltagande i seminarium arrangerat av 

Fores om den svenska arbetsmarknaden. Lars 

Calmfors, 17 november.

”Effekterna av högre minimilöner i kollektivav-

talen”. Presentation av forskning om minimilö-

ner på ett seminarium arrangerat av Timbro.

Per Skedinger, 17 november.

”Swedish Economic Forum Report 2015”. Pre-

sentation vid Entreprenörskapsforum. Henrik 

Jordahl och Karin Edmark, 26 november.

”Aktivt ägande”.  Seminarium arrangerat av 

Svenska Riskkapitalföreningen om aktivt ägan-

de i Sverige. Joacim Tåg, 9 december.

”Beskattning av personaloptioner och entre-

prenörskap”.  Föredrag för advokatbyrån Mann- 

heimer & Swartling. Magnus Henrekson, 10 

december.

”Stadens ekonomiska dynamik”. Kommentarer 

till presentation av Geoffrey Hewings, University 

of Illinois, på ett seminarium arrangerat av En-

treprenörskapsforum. Özge Öner, 7 december.

”The Long-Term Effects of Grade Inflation: 

Evidence from Sweden”. Presentation vid Yale 

University. Petra Persson, 14 december.

Överst ses Magnus Henrekson, 
IFN, och Åsa Hansson, affilierad 
till IFN, i en paneldiskussion på 
TCO om skatter. 

I bilden i mitten ses Per 
Skedinger, IFN, på Timbrosemi-
narium där han presenterade sin 
forskning om minimilöner.

Nedan ses Özge Öner, IFN, på ett 
seminarium arrangerat av Entre- 
prenörskapsforum. Ämnet var 
“Stadens ekonomiska dynamik”.
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Närvaro i media

sedan 2006 ingår det explicit i en IFN-forskares 

arbetsuppgifter att medverka till den så kallade 

tredje uppgiften genom att kommunicera sin 

forskning även utanför akademin. Forskare 

vid IFN deltar aktivt i media med egna debatt- 

inlägg och har en löpande dialog med journa- 

lister. Utöver egna debattartiklar och krönikor 

medverkar eller omnämns IFN:s forskning,  

forskare, affilierade forskare och gästforskare i 

ett stort antal ledare, nyhetsartiklar och repor- 

tage i både tryckt form och i etermedia. 

Under 2015 förekom IFN:s namn, forskare eller 

forskning i fler än 900 artiklar i traditionella me-

dier, det vill säga tidningar, radio och tv. Flertalet 

av dessa finns listade på IFN:s webbplats. Nästan 

lika många korta notiser (ofta samma text i flera 

tidningar) förekom i ett antal media – både sven-

ska och utländska. Att årets siffra är betydligt 

högre än tidigare år beror i första hand på att 

Arbetsmarknadsekonomiska rådet, med Lars 

Calmfors som ordförande, under året lokalise-

rades till IFN. 

Många är de ledarskribenter som skriver om och 

hänvisar till IFN-forskning. Av alla artiklar (ej 

notiser) utgör ledare 40 procent. Flera är dess- 

utom de IFN-forskare som regelbundet skrivit 

krönikor: Andreas Bergh på Svenska Dagbladets 

ledarsida, Lars Calmfors på Dagens Nyheters le-

darsida och Jonas Vlachos i Fokus. 

IFN var under året även närvarande på 

Facebook, Linkedin och Twitter – den senare 

både på svenska och engelska. Under året 

publicerades ett antal egenproducerade podd- 

sändningar om IFN:s forskning. Dessa finns 

tillgängliga på institutets webbplats.  De äm-

nen som behandlades var allt från miljö, skola 

och handel, till välfärd och BNP. 

Andreas Bergh intervjuas om sin bok Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State för IFN:s poddsändningar.
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Andersson, Martin, Johan Eklund, Henrik 

Jordahl, Abiel Sebhatu, Per Strömberg och 

Karl Wennberg (2015), ”Vinster är bra för 

välfärden”. Svenska Dagbladet, 24 november.

Bergh, Andreas (2015), ”Sakliga argument 

påverkar inte åsikter”. Svenska Dagbladet, 31 

januari.

Bergh, Andreas (2015), ”Konkret politik till M:s 

retorik saknas”. Svenska Dagbladet, 1 mars.

Bergh, Andreas (2015), ”En idé för att hjälpa 

tiggare”. Svenska Dagbladet, 1 maj. 

Bergh, Andreas (2015), ”Hur många hullingar 

lämnade Alliansen?”. Svenska Dagbladet, 2 maj.

Bergh, Andreas (2015), ”Stora förändringar har 

inte rubbat tilliten”. Dagens Samhälle, 11 juni.

Bergh, Andreas (2015), ”Till Airbnb:s försvar”. 

Svenska Dagbladet, 14 september.

Bergh, Andreas (2015), ”Värna den privata 

äganderätten”. Svenska Dagbladet, 11 oktober.

Bergh, Andreas (2015), ”Därför tror ingen på 

basinkomst”. Magasinet Arena, 2 november. 

Bergh, Andreas (2015), ”Den enda effektiva åt-

gärden för jobb”. Svenska Dagbladet, 14 november.

Bergh, Andreas och Magnus Henrekson 

(2015), ”Sänkt skattetryck förklarar Sveriges 

positiva utveckling”. Dagens Samhälle, 30 april.

Björnsson, Anders, Patrik Engellau, Inger 

Enkvist, Magnus Henrekson, Jonas Nycander 

och Gösta Walin (2015), ”Universitetsreform 

behövs för att höja kunskapsnivån”. Dagens 

Nyheter, 26 februari.

Björnsson, Anders, Patrik Engellau, Inger 

Enkvist, Magnus Henrekson, Jonas Nycander 

och Gösta Walin (2015), ”Risken att kraven 

sänks måste mötas med kvalitetsgranskning”. 

Dagens Nyheter, 5 mars.

Blix, Mårten (2015), ”Så klarar vi jobben när 

automatiseringen kommer”. Dagens Nyheter, 

11 oktober.

Blix, Mårten (2015), ”Vårt försprång som IT-

nation kan tyna bort”. Svenska Dagbladet, 25 

december.

Blix, Mårten (2015), ”Sweden’s Lead as Tech 

Nation Could Fade Away”. The Local, 29 de-

cember.

Blix, Mårten och Magnus Henrekson (2015), 

”Den låga räntan kan skada svensk ekonomi”. 

Svenska Dagbladet, 10 oktober.

Calmfors, Lars (2015), ”Fördubbla för- 

svarsanslaget”. Dagens Nyheter, 13 maj.

Calmfors, Lars (2015), ”Regeringen saknar 

jobbstrategi”. Dagens Nyheter, 27 maj.

Calmfors, Lars (2015), ”Djärvt och fegt av LO”. 

Dagens Nyheter, 12 juni.

Calmfors, Lars (2015), ”Komplicerat inför 

avtalsrörelsen”. Dagens Nyheter, 19 september.

Calmfors, Lars (2015), ”Därför provocerar eko-

nomipriset”. Dagens Nyheter, 15 oktober. 

Calmfors, Lars (2015), ”Fuska inte med utgifts-

taket”. Dagens Nyheter, 3 november.

Calmfors, Lars (2015) ”EU:s kris tvingar oss till 

vägval”, Dagens Nyheter, 22 december. 

Eklund, Johan och Magnus Henrekson (2015), 

”Lööf och Martinssons recept ökar utanförska-

pet”. Dagens Nyheter, 2 juni.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Kritikerna 

missförstår argumentet”. Dagens Nyheter, 4 april.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Why the 

Golden Boy of Education has Lost his Lustre”. 

The Times, 15 april.

Policyinriktade debattartiklar och krönikor under 2015
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Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Finland är 

inget föredöme – skolframgångarna feltolkas”. 

Dagens Nyheter, 21 april.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Utbildnings-

systemet är på väg nedåt”. Hufvudstadsbladet, 

27 april.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Omöjligt 

att formellt bevisa vad som orsakat Finlands 

resultat”. Hufvudstadsbladet, 11 maj.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Invandring- 

ens effekt på skolresultat kräver krafttag”. Da-

gens Nyheter, 29 juli.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Det står klart 

att invandrarelever når sämre resultat”. Dagens 

Nyheter, 6 augusti.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Immigration 

helps Explain Sweden’s School Trouble”. The 

Spectator, 10 augusti.

Häger Glenngård, Anna (2015), ”Bättre vård är 

inte en valfrihetsfråga”. Dagens Samhälle, 21 maj.

Jordahl, Henrik (2015), ”Snäva inte in välfärds- 

utredningen”. Dagens Samhälle, 30 mars. 

Jordahl, Henrik (2015), ”Medelsvenssons 

köpkraft står stilla sedan Göran Perssons tid”. 

Dagens Samhälle, 5 november. 

Jordahl, Henrik (2015), ”Valfläsk smakar ovän-

tat gott”. Svenska Dagbladet, 5 november.

Ljunge, Martin (2015), ”Kvinnor och män har 

lika attityder”. Svenska Dagbladet, 24 maj.

Ljunge, Martin (2015), ”Släpp in Airbnb i stu-

dentbostäderna”. Expressen, 14 september.

Ljunge, Martin (2015), ”Tillåt handel med flyk-

tingkvoter”. Svenska Dagbladet, 22 oktober.

Loewen, Peter J., Arthur Lupia och Daniel Ru-

benson (2015), ”What the Canadian and Brit-

ish Election Polls Tell us about Donald Trump”. 

Washington Post, 22 oktober.

Möllerström, Johanna (2015), ”Världens fat- 

tiga vinner på öppnare gränser”. Svenska Dag-

bladet, 18 oktober.

Oxelheim, Lars (2015), ”EU-förslagen slår mot 

äganderätten”. Dagens Industri, 26 januari.

Oxelheim Lars (2015), ”Varning för krislös- 

ningar på bekostnad av äganderätten”. Hufvud-

stadsbladet, 9 februari.  

Oxelheim, Lars (2015), ”Valutakriget gör alla till 

förlorare på sikt”. Svenska Dagbladet, 5 november.

Oxelheim, Lars (2015), ”Finland säker förlorare 

i eskalerande valutakrig”. Hufvudstadsbladet, 

17 november.

Oxelheim, Lars (2015), ”Högt pris för penning-

politiken”. Dagens Industri, 25 november.

Tangerås, Thomas, (2015), ”Släckta kabel-tv-

nät försämrar konkurrensen”. Dagens Sam-

hälle, 27 november.

Vlachos, Jonas (2015), ”Att släppa in Grekland 

i eurosamarbetet var ett misstag”. Dagens Ny-

heter, 14 juli.

Vlachos, Jonas (2015), ”Sluta gnälla, börja 

styra”. Fokus, 9 oktober.

Vlachos, Jonas (2015), ”Tänk utanför rutan”. 

Fokus, 17 november.

Wennström, Johan (2015), ”Shantytown Swe-

den”. City Journal, 28 maj.

Wennström, Johan och Gabriel Heller Sahl-

gren (2015), ”Skolbarns hjärnor är inte tillräck-

ligt mogna”. Dagens Samhälle, 19 april.

Wennström, Johan och Özge Öner (2015), 

”Flyktingar placeras där arbetslösheten är 

högst”. Dagens Industri, 31 januari.

Wennström, Johan och Özge Öner (2015), 

”Större SD-stöd har samband med ökad flyk-

tinginvandring”. Dagens Industri, 27 maj.
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Finansiärer
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Finansiering av forskningen 
IFN finansieras av en rad stiftelser och organisationer –  
både privata och offentliga.

Anslagsgivare (i bokstavsordning) är:

almega

Branschorganisationen Almega bidrar tillsam-

mans med Stiftelsen Millenium (se nedan) 

med grundfinansiering till institutets forskning 

om tjänstesektorn.

energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart ener- 

gisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi 

stöttar forskning och innovation inom energiom-

rådet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra 

till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

finska arbetarskyddsfonden

En fristående organisation som finansierar 

forskning, stipendier och utvecklingsprojekt. 

Forskningsmedlen fördelas av en styrelse som 

består av arbetsmarknadens parter.

forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd

Forte är ett statligt forskningsråd som finan-

sierar vetenskaplig forskning för människors 

hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som 

Forte finansierar i dag lägger grunden till mor-

gondagens mer jämlika och hållbara samhälle. 

framtidens välfärdstjänster

IFN driver sedan juli 2015 ett projekt om 

produktion och finansiering av välfärdstjäns- 

ter. Finansiärer är för närvarande Ambea, At-

tendo, Bräcke diakoni, EQT, Ersta diakoni, 

Humana, Internationella Engelska Skolan, In-

vestor, Magnora, Nordic Capital, Norrköpings 

kommun, Praktikertjänst, Region Östergöt-

land, SEB Trygg Liv, SKL och Tillväxtverket.    

handelns utvecklingsråd

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största 

finansiärer av handelsforskning. Syftet är att öka 

kunskapen om handel, till nytta för handelsföre-

tag, anställda inom handeln och kunder. 

 

horizon 2020, the eu framework programme 

for research and innovation

IFN medverkar som ett av nio europeiska 

forskningsinstitut i det av EU finansierade 

entreprenörsforskningsprojektet Fires (Finan-

cial and Institutional Reforms for an Entre-

preneurial Society). Syftet med projektet är 

att genom ökat entreprenörskap bidra till en 

inkluderande och hållbar tillväxt inom Europa.

jan wallanders och tom hedelius stiftelse 

och tore browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhälls-

vetenskaplig forskning inom främst ekonomisk 

historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, 

nationalekonomi och ekonometri. Stiftelsen är 

huvudfinansiär till IFN:s forskningsprogram 

Entreprenörskapets ekonomi.

johan och jakob söderbergs stiftelse

Stiftelsen ger i första hand bidrag till undervis-

ning, utbildning eller forskning främst inom 

områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, 

juridik och kultur.
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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

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att 

utan begränsning till viss familj, vissa familjer 

eller bestämda personer, främja vård och upp- 

fostran av barn eller lämna understöd för bere-

dande av undervisning eller utbildning eller 

främja vetenskaplig forskning.

ragnar söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forsknings-

finansiär som stödjer forskning företrädesvis 

inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är 

en fristående stiftelse som har till ändamål att 

främja och understödja humanistisk och sam-

hällsvetenskaplig forskning.

stiftelsen millenium

Stiftelsens ändamål är att genom undervisning 

och utbildning främja arbete mot ungdomsvåld 

samt att främja vetenskaplig forskning och kultur.

stiftelsen svenska fondhandlareförening- 

ens understödsfond

Stiftelsen har bland annat till ändamål att 

främja forskning och utbildning inom svensk 

finansmarknad. 

sven svenssons stiftelse för numismatik

Sven Svenssons stiftelse för numismatik har, 

utan inbördes rangordning, till ändamål att 

inköpa föremål som saknas i Kungl. Mynt-

kabinettets samlingar, bidra till utgivande av 

publikationer, som kunna tjäna svensk numis-

matisk forskning, samt att stödja forskare på 

detta område.

svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv bidrar med knappt 30 pro-

cent av kostnaderna, vilket täcker stora delar 

av de fasta utgifterna. Samtliga forskningspro-

jekt finansieras dock med övriga anslag.

torsten söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse ”har till ändamål 

att främja vetenskaplig forskning och veten- 

skaplig undervisnings- eller studieverksamhet 

av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis 

de ekonomiska, medicinska och rättsveten- 

skapliga områdena skall komma ifråga”.

vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Ut-

bildningsdepartementet, som har en ledande 

roll att utveckla svensk forskning av högsta 

vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till 

samhällets utveckling. Utöver finansiering av 

forskning är myndigheten rådgivare till reger-

ingen i forskningsrelaterade frågor och deltar 

aktivt i debatten för att skapa förståelse för den 

långsiktiga nyttan av forskningen.

vinnova

Vinnova driver program för att stärka innova-

tionskraften i Sverige. Programmen har olika 

inriktning och spänner över flera samhällsom-

råden och näringsgrenar. Vinnovas program har 

tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga om-

råden, innovationsförmåga hos specifika mål-

grupper samt gränsöverskridande samverkan.  
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IFN är ett oberoende och privat forskningsinstitut inom nationalekonomi. 
Institutets uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella 
kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling i och 
utanför Sverige.

IFN vill vara en källa till kunskap om näringslivets förutsättningar och ut-
veckling för beslutsfattare, experter, rådgivare och journalister som berörs 
av och intresserar sig för näringslivets villkor. I dagens kunskapsintensiva 
och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av 
breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att 
nationalekonomiska metoder erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå 
samhället.

På IFN bedrivs forskning inom fem program: globaliseringen och före-
tagen, entreprenörskapets ekonomi, tjänstesektorns ekonomi, elmark-
nadens ekonomi och institutionernas ekonomi. Inom dessa program 
ryms ett stort antal projekt om allt från personaloptioner, via handel med 
aktier, till finansiering av välfärdstjänster. 

www.ifn.se

Institutet för Näringslivsforskning 
årsbok 2015
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