
IFN är ett oberoende och privat forskningsinstitut inom nationaleko- 
nomi. Institutets uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella 
kvalitet på områden av central betydelse för svensk ekonomi och närings- 
livets utveckling.
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Forskningen förändras när samhället för- 

ändras. En rad nya forskningsprojekt har  

startats på IFN. ”Kvalitet i kombination med 

lyhördhet och flexibilitet är vägen framåt”, 

skriver Magnus Henrekson. 

Nya tider –ny forskning

Vd har ordet

samhället förändras och därmed förutsätt- 

ningarna för den forskning som bedrivs på 

IFN. Det är tidens gång men också språng i 

utvecklingen som skapar behov av nya studier, 

nya analyser och nya insikter. Vem hade trott 

för bara några år sedan att invandring och 

integration av nyanlända skulle vara ett av de 

ämnen som 2018 dominerar samhällsdebat-

ten? Och det var inte många som förutspådde 

att protektionistisk politik skulle hota globali-

seringens landvinningar. 

Anställningsskydd och invandrares ställning 

på arbetsmarknaden är ett av flera forsknings- 

projekt som i dag bedrivs på institutet. Hur en-

treprenörskap och företagande eventuellt kan 

förbättra integrationen av invandrare är ett an-

nat. I ett projekt studeras hur tillit skapas och 

normer förändras. Att förstå detta är centralt 

för normöverföring och sammanhållning i ett 

samhälle. 

Studier av born global-företag är ett nytt 

projekt. Här handlar det om exceptionellt ex-

portinriktade företag och forskarna studerar 

vilka ekonomiska förutsättningar som gör 

det möjligt för dessa företag att växa. På IFN 

studerar flera forskare digitalisering ur ett 

globalt perspektiv. Andra forskningsämnen 

är hur globaliseringen påverkar ägande och 

betydelsen av utländskt riskkapital för svenska 

entreprenörer.

Samtidigt som samhället förändras och forsk- 

ningen med den så krävs även kontinuitet. Här 

har IFN med sina snart 80 år på nacken mycket 

att bidra med. Institutet är privat finansierat 

och det är en styrka. Statliga satsningar och pri-

oriteringar har alltid spelat en stor roll för den 

nationalekonomiska forskningens inriktning. 

IFN har genom åren säkerställt att det funnits 

en företags- och näringslivsrelaterad ekono- 

misk forskning i Sverige. IFN har dessutom en 

lång tradition av att bedriva forskning med hög 

integritet och kvalitet. 

På sidan 54 i denna årsbok redovisas produk-

tionen av forskning på IFN, från 2001 och 

framåt. Aldrig tidigare har så många artiklar 

av IFN-forskare publicerats under ett år i 

internationella vetenskapliga tidskrifter som 

under 2017. Ett tecken så gott som något på att 

vi lever i en global värld, att IFN står starkt och 

att kvalitet i kombination med lyhördhet och 

flexibilitet är vägen framåt.

magnus henrekson,  

professor och vd
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Styrelsen

michael treschow ordförande sedan 2011 

Civilingenjör. Tidigare verksam som vd och ord-

förande för flera svenska storbolag. Ordförande i 

Wallenberg Foundations Investeringskommitté 

och styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse. Ledamot i IVA:s avdelning I.

magnus henrekson vd sedan 2005

Professor i nationalekonomi. Styrelseledamot i 

Fundcurve och Nationalekonomiska Föreningen, 

ledamot i Bertil Ohlininstitutets stiftelseråd, SNS 

Förtroenderåd och IVA:s avdelning IX. 

lena apler ledamot sedan 2017

Grundare och styrelseordförande Collector 

Bank. Styrelseledamot i Skistar (publ), Exceed,  

Swedish Fintech Association, Connect Väst och 

FinansKompetensCentrum. Styrelseordförande i 

Västsvenska Handelskammaren.

stig claesson ledamot sedan 2015

Civilingenjör. Vd Doxa Plast. Tidigare ordförande 

för Jönköpings Handelskammare.

magdalena gerger ledamot sedan 2011

Civilekonom och MBA vid Handelshögskolan i 

Stockholm. Vd för Systembolaget. Styrelseledamot 

i Investor, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och 

Ahlsell. Ledamot i IVA:s avdelning VI.

carola lemne ledamot sedan 2014

Vd för Svenskt Näringsliv. Docent vid Karolins- 

ka Institutet. Styrelseledamot i Arjo, ICC och 

AFA Försäkringar. Tidigare vd för Danderyds 

sjukhus och koncernchef för Praktikertjänst.  

jenny lindén urnes ledamot sedan 2015 

B.A. (phil.). Ägare till och styrelseordförande i Lin-

déngruppen, styrelseordförande i Stiftelsen Färgfa- 

briken, styrelseledamot i Becker Industrial Coatings 

Holding och ColArt International Ltd. 

tomas nicolin ledamot sedan 2008 

Civilekonom och M.Sc. i Management. Styrelse-

ordförande i Centrum för rättvisa. Styrelseleda-

mot i bland annat Nordstjernan, SEB, Nobelstif-

telsen och Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux. 

Ledamot i IVA:s avdelning IX.
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michael treschow förklarar att han under sina 

många år i näringslivet har sett hur det fria sam-

hället hotats, gång på gång. 

– I dag känner jag igen mycket från 1970-talet. 

Då handlade det om löntagarfonder. Nu är det 

frågan om vinst i välfärden. Det är samma sak 

fast i olika skepnader.

Michael Treschow säger att vi måste kämpa 

för fri företagsamhet och en fungerande mark- 

nadsekonomi. Och att vi måste lära av historien. 

– Det ser alltid så oskyldigt ut i början, som nu 

när många vill reglera den privata välfärdssek-

torn – lite mer. Men det fungerar inte. Männi- 

skor tar i dag valfriheten för given och inser inte 

att om vi reglerar vinsterna i välfärdssektorn så 

inskränker vi samtidigt valfriheten. Här kom-

mer IFN in i bilden för att med forskning hjälpa 

oss att förstå de ekonomiska konsekvenserna 

av lagar och regler. Förutsättningarna för en-

treprenörskap och företagande får inte glöm-

mas bort.

Men han skiljer på att vara pro market och att 

vara pro business. Det förra innebär att fria och 

korrekt reglerade marknader skapar välstånd. 

Det senare är ett försvar av enskilda företagsin-

tressen. IFN står för pro market, något som i läng- 

den bidrar till pro business, förklarar Treschow: 

– På IFN visar forskarna vad lagar och förord- 

ningar ger för effekter i samhället. De hjälper lag-

stiftarna att föreslå vilka hinder som bör plockas 

bort för att entreprenörskap ska blomstra. Det 

är bra för näringslivet, vilket i sin tur är bra för 

företagen och därmed bra för alla oss svenskar!

Forskning kan ske i företag, då handlar det ofta 

om produktutveckling och hur företagen ska kun-

na sälja sina varor, förklarar Michael Treschow. 

Det kan även vara frågan om uppdragsforskning 

på universitet och högskolor. Men oberoende 

forskning om näringslivet, som görs på IFN, är 

något annat. Här studerar och visar forskarna på 

de mekanismer som gör att marknadsekonomin 

fungerar på ett bra sätt så att företag kan växa, 

skapa jobb och bidra till välståndet i samhället. 

Vad har du tagit med dig från näringslivet till IFN?

– Företagare är vana att vara flexibla. Fungerar 

inte det ena så fungerar kanske det andra. Denna 

dynamik har jag försökt ta med mig till styrelse- 

arbetet på IFN. 

 

Forskning för näringslivet

      Samtal med styrelsens ordförande

Forskarna på IFN visar vilka hinder som 

kan tas bort för att vi ska få ett entre- 

prenörskap som blomstrar, säger Michael 

Treschow, styrelseordförande IFN. Detta är  

bra för företagen.
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vd och professor,
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vice vd och professor, 
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Administration
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Medarbetare
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Medarbetare

jörgen nilson, 
it-ansvarig

jannis angelis är docent i industriell ekonomi.

Forskningsområden: Verksamhetsledning, produktions- och tjänstestrategi, strategiska 

mät- och styrinstrument samt riskhantering.

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, familjeföreta-

gande och entreprenörskap.

mårten blix är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Hur digitaliseringen påverkar ekonomin, finansiering  och effektivi- 

tet i offentliga välfärdstjänster. 

Forskare
Här ses de forskare som var verksamma vid IFN under 2017. Samtliga 
har egna webbsidor på ifn.se. med beskrivning av projekt, senast pu-
blicerade studier, utbildning, cv med mera. 
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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. 

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 och Senior Research 

Fellow.

Forskningsområden: Empirisk arbetsmarknadsekonomi och internationell 

ekonomi.

per hjertstrand är docent i ekonometri. 

Forskningsområden: Tillämpad ekonometri, icke-parametrisk ekonometri, 

produktionsanalys och konsumtionsanalys.

pär holmberg är docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkrafts-

teknik och Senior Research Fellow.

Forskningsområden: Elmarknaden och auktioner.
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henrik horn är professor i internationell ekonomi. 

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkur-

renspolitik och marknadsregleringar.

louise johannesson är fil.lic. och 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. 

assar lindbeck är professor i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Inkomstförsäkringar, bonussystem samt metodfrågor.

martin ljunge är docent i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Socialekonomi, offentlig ekonomi och arbetsmarknads- 

ekonomi.

erik lundin är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Industriell organisation, energiekonomi och el-

marknadens ekonomi.
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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.

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, företagsdyna- 

mik, industriell ekonomi, internationella investeringar, konkurrenspolitik och 

riskkapital.

lovisa persson är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Offentlig ekonomi, politisk ekonomi, kommunala finanser 

och välfärdens finansiering.

erik prawitz är fil.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Utvecklingsekonomi, politisk ekonomi och ekonomisk 

historia.
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olga pugatšova, är doktorand i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Forskningsområden: Tillämpad ekonometri.

keith ruddell är Ph.D. i nationalekonomi.

Forskningsområden: Elmarknader, auktioner, marknadsdesign och  

industriell organisation.

per skedinger är docent i nationalekonomi och adjungerad professor vid 

Linnéuniversitetet.

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.

thomas tangerås är docent i nationalekonomi och Senior Research 

Fellow.

Forskningsområden: Elmarknader, telekom samt politisk ekonomi. 

björn tyrefors är docent i nationalekonomi.

Forskningsområden: Politisk ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.
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joacim tåg är ekon.dr i nationalekonomi. 

Forskningsområden: Företagsägandets ekonomi och entreprenörskap.

daniel waldenström är professor i nationalekonomi.

Forskningsområden: Inkomst- och förmögenhetsfördelning, skatter och historisk 

finansiell utveckling.

johan wennström är fil.lic. och 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.
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Therese Nilsson är docent i national- 
ekonomi och verksam på IFN och 
vid Lunds universitet. Hon forsk- 
ar om hälsans betydelse för eko-
nomin – och vice versa. Hon  har 
bland annat studerat svenska 1930- 
talsreformer inom barnavård och 
skola och förklarar att dåtidens poli-
tiker var modiga, de vågade testa och 
låta utvärdera reformer.

Vår hälsa 
spelar stor roll 
för ekonomin

– Jag tänker på hälsa som kapital. Vi vet ju att  

om vi mår bra så är vi mindre sjukskrivna 

och mer produktiva, vilket är positivt, säger 

Therese Nilsson och förklarar varför det behövs  

nationalekonomer som studerar hälsa:

– Vi arbetar med andra frågeställningar än  

forskare inom exempelvis socialmedicin. I 

första hand studerar vi samspelet mellan hälsa 

och ekonomi.

Hon förklarar att inom nationalekonomin 

finns  dessutom ett teoretiskt ramverk som 

innebär att man testar hypoteser och arbetar 

mycket med att fastställa samband. 

– Så att vi lär oss om orsakssamband. Om det 

var hönan eller ägget som kom först. National- 

ekonomer studerar hälsochocker som spanska 

sjukan och ebola. Händelser som kom oväntat 

och plötsligt och som vi ser påverkade enskilda 

individers hälsa men även befolkningen i stort. 

Therese Nilsson förklarar att det inom national- 

ekonomin har utvecklats metoder för att stu-

dera politiska reformer på samma sätt. Själv 

har hon forskat om spädbarnsvård som tes- 

tades och sedan infördes på 1930-talet. Hennes 

forskning visar att detta gav betydande häl-

soförbättringar. 

Forskarna har studerat och följt barn som 

1931–1933 ingick i en försöksverksamhet i ett 

urval av kommuner med helt fri vård under det 

första levnadsåret. Under den tiden fick de ny-

blivna mödrarna information om hur de skulle 

ta hand om sina barn samt hembesök från bar-

navårdscentraler (BVC) i familjer med nyfödda 

barn. Testperioden varade i två år och därefter 

utvärderade man reformen och kom fram till 

att spädbarnsdödligheten sjunkit.  Därmed var 

målet nått och politikerna beslutade att inrätta 

BVC i hela landet.

– Våra resultat visar att de barn som föddes i 

      Samtal med en IFN-forskare
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områden som omfattades av försöksverk-

samheten överlevde spädbarnsåren i högre 

utsträckning än de som inte hade tillgång till 

samma vård.  De som fick vård levde dessutom 

längre och risken för att senare få hjärt- och 

kärlsjukdomar samt cancer minskade. Barnen, 

särskilt flickorna, gjorde också bättre ifrån sig 

i skolan, studerade längre och fick bättre be- 

talda jobb, förklarar Therese Nilsson.

Hon har i sina studier funnit att råden som gavs 

om varierad kost för barnen sannolikt är en 

viktig förklaring till de långsiktiga hälsovinster-

na. Hembesöken var också centrala för att in-

formera om hur viktigt det är med ett rent hem 

för att både barn och vuxna ska hålla sig friska.

– Vid den här tiden var svenska hem väldigt 

smutsiga, säger Therese Nilsson.

Gynnades någon särskild grupp av reformen?

– Ja, barn till ensamstående mödrar. Detta var 

en grupp som man hoppats nå med insatser-

na. Barn till dessa mödrar överlevde mer sällan 

innan BVC-reformen.

Therese Nilsson säger att erfarenheterna från 

1930-talets Sverige delvis kan överföras till da-

gens utvecklingsländer. Många faktorer stämmer 

överens, exempelvis att det handlar om jord-

brukssamhällen med hög spädbarnsdödlighet.

Hur påverkade reformen det svenska samhället?

– Förutom att livslängden ökade så bidrog re-

formen till att hälsoojämlikheten minskade.

Utöver BVC-reformen har Therese Nils-

son studerat reformeringen av folkskolan på 

1930/40-talen. 

– Vid den tiden oroade sig debattörerna för att 

barnen fick för dåliga kunskaper när de bara 

gick sex år i skolan. 

1936 beslutade politikerna därför att skolan 

skulle bli sjuårig. Reformen introducerades 

stegvis i landets 2 500 skoldistrikt. Samtidigt 

var det vissa distrikt där man i stället för att läg-

ga till ett extra år förlängde skolåret med mot- 

svarande tid under sex folkskoleår. 

– Den här studien är intressant med tanke på 

att politiker i dag diskuterar ett tionde obliga-

toriskt skolår. I vår studie visar det sig nämli-

gen att ett extra år inte ger någon större effekt. 

Det gör däremot förlängda terminer. Det tycks 

som att ju tidigare i skolan man kan förstärka 

undervisningen, desto bättre resultat. 

Hur kommer det sig att du är verksam både på 

IFN och vid Lunds universitet?

– En viss del av mitt arbete i Lund är undervis-

ning. Det är bra, men det universitetet är en 

gammal institution som inte rör sig så snabbt.  

På IFN är allt inriktat på forskning – arbetet och 

kollegorna. Samtidigt ligger IFN i Stockholm och 

därmed närmare besluten. Det märks bland an-

nat genom att IFN syns mer i media. Och jag vill 

ju att mina forskningsresultat ska påverka poli-

tiken. 

Hon säger att dagens politiker tyvärr inte är 

lika modiga som politikerna på 1930-talet:

– Man kan tydligt se att när välfärdsstaten bör-

jade byggas upp så fanns det ett politiskt mod 

att verkligen testa reformer. I dag vågar inte 

politiker implementera reformer så att de kan 

utvärderas av forskare.

Text: Elisabeth Precht
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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. 

martin andersson är professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska 

högskola. 

Forskningsområden: Näringslivsdynamik, entreprenörskap, urban och agglomera-

tionsekonomi, tillväxt och innovationsgeografi.

ola andersson är docent i nationalekonomi och lektor vid Uppsala universitet.

Forskningsområden: Tillämpad spelteori, industriell organisation, experimentell 

ekonomi och beteendeekonomi.

christian bjørnskov är professor i nationalekonomi vid Aarhus universitet.

Forskningsområden: Institutionell ekonomi och public choice, utvecklingsekonomi, 

tillit och socialt kapital samt betydelsen av ideologi i politiken.

mario blázquez de paz är Ph.D. i nationalekonomi  och verksam vid 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Forskningsområden: Elmarknaden, auktioner, industriell ekonomi och experi-

mentell ekonomi.

david cesarini är associate professor vid Center for Experimental Social 

Science, Department of Economics, New York University. 

Forskningsområden: Beteendeekonomi, beteendegenetik och tillämpad mikroeko-

nomi.

Affilierade forskare
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karin edmark är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social 

forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Forskningsområden: Utbildning, främst effekter av skolvalsreformer.

johan egebark är fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Arbetsförmedlingen. 

Forskningsområden: Tillämpad mikroekonometri, arbetsmarknadsekonomi och  

beteendeekonomi.

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 lektor vid Uppsala universitet. 

Forskningsområden: Tjänstesektorns ekonomi, väljarbeteende samt arv och gåvor.

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

Bolzano.

Forskningsområden: Kontraktsteori, strategisk informationsspridning, bayesiansk 

övertalning samt plattformskonkurrens.

olle hammar är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Forskningsområden: Ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk 

ekonomi.

åsa hansson är docent i nationalekonomi och lektor 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 och lektor i företagsekonomi  vid Lunds 

universitet.

Forskningsområden: Hälsoekonomi, ekonomistyrning med inriktning på hälso- och 

sjukvård, vårdkvalitet och primärvård.

joakim jansson är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Forskningsområden: Tillämpad ekonometri. 

jens josephson är docent och lektor i företagsekonomi med inriktning mot 

finansiering vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Forskningsområden: Finansiell ekonomi, mikroekonomi, kontraktsteori, finansiering.

matti keloharju är Eero Kasanen professor i finansvetenskap vid Aalto 

University School of Business i Helsingfors.

Forskningsområden: Beteendeekonomi och företagsfinansiering.

johan klaesson är professor i nationalekonomi vid Internationella Handels-

högskolan i Jönköping.

Forskningsområden: Urban och regional ekonomi, infrastruktur och regional tillväxt, 

lokalisering av servicesektorn.

samuli knüpfer är professor i finansvetenskap vid BI Norwegian Business 

School i Oslo. 

Forskningsområden: Hushållens ekonomi, beteendeekonomi och företagsfinan- 

siering.
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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 associate professor vid Nationalekonomiska institutionen, 

Handelshögskolan i Stockholm. 

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi och politisk ekonomi.

alexander ljungqvist är professor i finansvetenskap och entreprenörskap 

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 KU Leuven, Belgien. 

Forskningsområden: Industriell organisation, teknologisk förändring, tillämpad 

mikroekonomi och empirisk internationell finans.

kaveh majlesi är assistant professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. 

Forskningsområden: Hushållens ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

johanna möllerström är professor vid Humboldt University, Berlin, och 

chef för avdelningen Competiton and Consumers vid German Institute for Economic 

Research (DIW), Berlin.

Forskningsområden: Beteendeekonomi, experimentell ekonomi och offentlig 

ekonomi.

lars oxelheim är professor i internationellt företagande och finansiering vid 

Handelshögskolan i Kristiansand, Norge, och Lunds universitet. 

Forskningsområden: Internationellt företagande, gränsöverskridande investeringar, 

finansiell integration, företags riskhantering, bolagsstyrning och belöningssystem.
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maria persson är docent i nationalekonomi och universitetslektor vid Lunds 

universitet. 

Forskningsområden: Internationell handel, ekonomisk integration och utvecklings- 

ekonomi.

petra persson är assistant professor i nationalekonomi vid Stanford University. 

Forskningsområden: Offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi.

johanna rickne är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för 

social forskning, Stockholms universitet. 

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, utvecklings- och familjeekonomi 
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daniel rubenson är associate professor i statsvetenskap vid Ryerson University i 

Toronto. 

Forskningsområden: Ekonomi, beteende och utveckling ur ett politiskt perspektiv.

david seim är ekon.dr och assistant professor vid Stockholms universitet.

Forskningsområden: Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, politisk 

ekonomi och sociala nätverk.

fredrik sjöholm är professor i internationell ekonomi 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.
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yves zenou är professor i nationalekonomi vid Monash University i Mel-

bourne, Australien.
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david cesarinis arbetsrum är stort och ljust 

och med relativt få böcker. Det ser nästan ut 

som att han nyss flyttat in. Men så är det inte. 

Han kom till NYU 2010 efter att ha doktorerat 

på MIT i Boston. Innan dess var det London 

School of Economics och Handelshögskolan i 

Stockholm som gällde. 

– Och så var jag ledig ett år och skrev boken 

Sovjetunionens roliga historia – makten, män-

niskan och skämtet tillsammans med Claes 

Ericson, berättar han.

De hade under en längre tid samlat roliga hi- 

storier från Sovjetunionen. Där liksom i övriga 

kommunistiska Östeuropa var politiska skämt 

en ventil för att klara av förtrycket i vardagen. 

David Cesarini hade från barnsben fått lära sig 

vad detta förtryck innebar. Hans pappas familj 

kom till Sverige efter Sovjetunionens inmarsch 

i dåvarande Tjeckoslovakien. Året var 1968. 

Från politiska skämt är steget inte helt självklart 

till dagens spjutspetsforskning om genernas 

betydelse för ekonomiska resultat. Men när 

David Cesarini berättar så låter det självklart:

– Det började med att jag på Handels lärde 

känna forskare som arbetade med tvillingstu- 

dier på Karolinska Institutet. Studierna visade 

individers grundläggande ekonomiska prefe- 

renser, exempelvis att risktagande går i arv. 

Tvillingstudierna visade att upp till 40 procent 

Vi ses på David Cesarinis arbetsrum på Center for Experimental Social  
Science, New York University. Han är docent (associate professor) på NYU 
och affilierad till IFN. Han tillhör en grupp nationalekonomer som forskar 
om genernas betydelse för ekonomiskt beteende. 

Nationalekonomisk forskning 
som utmanar

      Samtal med en affilierad forskare



24  IFN ÅRSBOK 2017

av variationen i diverse utfall kunde förklaras 

av genetiska faktorer. Nästa steg i utvecklingen 

blev att försöka identifiera specifika gener. När 

David Cesarini kom till NYU så började han 

tillsammans med andra forskare att titta på 

hur miljontals genetiska markörer relaterar till 

olika ekonomiska och sociala beteenden och 

attityder. 

– Det fanns forskning på detta men det rörde sig 

om grupper på ett fåtal hundra personer, säger 

han och förklarar att nyckeln till framgång- 

ar inom detta forskningsfält har visat sig vara 

stora testgrupper.

– Det finns så många kombinationsmöjligheter. 

Enskilda faktorer har små effekter. Det rör sig om 

tiotusentals genetiska faktorer som samvarierar.

Cesarini berättar att i den studie av honom och 

Peter M. Visscher om genetik och utbildnings- 

resultat (”Genetics and Educational Attain-

ment”) som publicerades i februari 2017 ingick 

1,1 miljoner individer. Han säger att en spän-

nande utveckling är UK Biobank med data för 

500 000 britter som öppnats för forskare. Han 

hoppas att fler ska följa detta exempel och 

göra data tillgängliga. Han säger att det blivit 

mycket billigare för enskilda att göra gentest, 

för att exempelvis få veta mer om sin släkt. 

Sådant material kan forskarna också använda.

Cesarini har tillsammans med Daniel Benja-

min, University of Southern California, och 

Philipp Koellinger, Free University Amster-

dam, skapat Social Science Genetic Association 

Consortium (SSGAC). Här samordnas ”gene- 

tiska studier för samhällsvetenskapliga syften 

och utgör en plattform för tvärvetenskapligt 

samarbete och korsbefruktning av idéer”. 

Varför är nationalekonomisk forskning om 

genetik viktig?

David Cesarini räknar upp tre skäl:

1. Forskare kan med hjälp av genetiska 

data bättre kontrollera för bakomliggande 

faktorer, något som kan ändra tidigare slut-

satser av forskning. Forskningen blir helt 

enkelt mer träffsäker.

2. De detaljerade och mer precisa studierna 

kommer att stärka forskningens trovärdighet.

3. Dessutom kan forskningsrönen använ-

das för att studera biologiska mekanismer.

Men visst finns det även politiska slutsatser att 

dra från genetiska studier av detta slag. I upp- 

satsen om genetik och utbildning förklaras 

exempelvis att dyslexi och andra ärftligt be- 

tingade hinder vid läsinlärningen mer träff-

säkert kan klassificeras och därmed behand- 

las. Författarna hänvisar till Benjamin med 

flera (se referens nedan) som slagit fast att 

”genetisk screening så småningom kommer 

att kunna förutsäga dyslexi. Föräldrar till barn 

med väsentligt förhöjd risk för dyslexi ges då 

möjlighet att ge sina barn kompletterande 

lästräning, flera år innan en formell dyslexi- 

diagnos kan ställas.”

Varför är du affilierad till IFN?

– Jag är en del i Sverige och då är det viktigt att 

ha en akademisk hemvist. Dessutom arbetar 

jag delvis med svensk data från SCB. Och så har 

jag känt Magnus Henrekson i nästan halva mitt 

liv, det är värdefullt, avslutar David Cesarini.

Text: Elisabeth Precht

referens

Benjamin D. J., D. Cesarini, C. F. Chabris, E. L. Glaeser, 

D. I. Laibson m.fl. (2012), ”The Promises and Pitfalls 

of Genoeconomics”. Annual Review of Economics 4, 

627–662.
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Forskningsprogram

svensk ekonomi är i hög grad internatio-

nellt integrerad – ett resultat av den globali-

seringsprocess som tog fart i Sverige i början 

av 1990-talet. Forskningen om den internati-

onella integrationen fokuserar på internati-

onella handelsavtal, ägande över gränserna, 

born global-företag, samt hur internationell 

konkurrens påverkar svenska företag.

Ägarförändringar och ägarfrågor är centrala för 

att möta de utmaningar och möjligheter som 

globaliseringen för med sig. Inom programmet 

studerar vi riskkapitalbolag som ägare, priva-

tiseringar, börsnoteringar, samt hur alloker- 

ingen av talanger mellan företag och styrelser 

sker i det svenska näringslivet.

Slutligen analyserar vi inom programmet 

även digitaliseringen av näringslivet. Vi tar en 

bred ansats för att studera hur denna process 

påverkar svenska företag och de arbetsupp-

gifter som utförs i Sverige.

Programmets huvudfinansiär är Marianne och 

Marcus Wallenbergs Stiftelse. Härutöver finns 

projekt och forskare som också erhåller projekt- 

medel från andra finansiärer.

Inom programmet arbetar Carl Magnus Bjug-

gren, Mårten Blix, Niklas Elert, Shon Fergu-

son, Magnus Henrekson, Fredrik Heyman, 

Per Hjertstrand, Henrik Horn, Nikita Kop-

tyug, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, 

Lars Persson och Björn Tyrefors. Via affili- 

ering är även följande forskare knutna till pro-

grammet: Karin Edmark, Jens Josephson, 

Matti Keloharju, Samuli Knüpfer, Alexander 

Ljungqvist, Kaveh Majlesi, Lars Oxelheim, Ma-

ria Persson, Johanna Rickne, Fredrik Sjöholm 

och Jonas Vlachos. Under året har Aron Berg, 

Joakim Jansson och Louise Johannesson ingått 

i programmet som doktorander.

programchef: joacim tåg

Inom forskningsprogrammet Globaliser- 

ingen och företagen studerar vi den in-

ternationella integrationen, ägarföränd- 

ringar och digitaliseringen av näringslivet. 

Syftet är att ge kunskap om utvecklingen av 

det svenska näringslivet.  

Globaliseringen och företagen
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forskning inom nationalekonomi har lyft 

fram att allokeringen av talang i en ekono-

mi är central för landets utveckling. Exem-

pelvis så kan en talangfull person vara mer 

produktiv, ur ett samhällsekonomiskt perspek- 

tiv, som företagsledare för ett nytt snabbväx-

ande företag än som mellanchef på ett stort 

etablerat företag. Syftet med detta projekt är 

att studera allokeringen av talang i den svens-

ka ekonomin och hur denna påverkar företags 

tillväxt, överlevnad och lönsamhet.

projektansvarig: joacim tåg

1. Allokeringen av talang i det svenska näringslivet

Forskningsprojekt

det svenska välståndet bygger till stor del 

på framgångsrika exportföretag. Den snabbt 

ökande globala konkurrensen ställer allt högre 

krav på nya svenska exportföretag. Utveckling- 

en har lett till att intresset på senare tid har 

växt för ett litet antal exceptionellt export- 

orienterade företag, så kallade born global- 

företag.

Syftet med detta projekt är att öka vår kun-

skap om de egenskaper som definierar svens- 

ka born global-företag samt vilka ekonomiska 

förutsättningar som möjliggör en effektiv till-

växtstrategi hos dessa företag. 

projektansvarig: shon ferguson

3. Born global-företag

under den senaste tiden har regelbördan för 

företag som bedriver värdepappershandel ökat 

markant, och detta gäller även regelbördan 

för företag som önskar lista sig på en publik 

handelsplats. Delvis av denna orsak, men även 

av många andra, har vi under de senaste 15 

åren sett ett minskat intresse för företag att låta 

sina aktier handlas på reglerade marknads- 

platser. Syftet med detta projekt är att sam-

manfatta litteraturen samt att studera denna 

utveckling genom att ett nytt ramverk utveck-

las. Målet är att bättre förstå hur publik handel 

med aktier kan bidra till ett starkare politiskt 

stöd för en näringslivsvänlig ekonomisk poli-

tik, samt genom att studera effekter av noter- 

ingar i Sverige på sammansättningen bland 

anställda i företagen som noterats. 

projektansvarig: joacim tåg

2. Den samhällsekonomiska betydelsen av  
publik handel med aktier
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privatiseringar av statligt ägda företag har 

sedan början av 1980-talet skett i över hälften 

av världens länder. Motivet har ofta varit att ge-

nerera försäljningsintäkter och att effektivisera 

företagen, vilket oftast också har skett. Men 

trots att privatiseringar har attraherat ett stort 

akademiskt intresse, vet vi i dag lite om vilka 

arbetsmarknadseffekter som privatiseringar 

medför. Syftet med detta projekt är att studera 

hur anställda påverkas om deras företag priva-

tiseras. Vi fokuserar på anställdas arbetslöshets- 

risk samt löneinkomster. Vi studerar även om 

vissa grupper av anställda gynnas av privati-

seringar medan andra missgynnas.

projektansvarig: martin olsson

5. Arbetsmarknadseffekter av privatiseringar

i en värld med ökad globalisering och mins-

kade handelsbarriärer är det viktigt att förstå 

konsekvenserna av de ökade handelsflöde-

na. För dagens politiska beslutsfattare inom 

EU och USA kan detta till exempel inkludera 

implikationerna av det nya frihandelsavtalet 

Transatlantic Trade and Investment Partner-

ship (TTIP) som för närvarande förhand-

las mellan EU och USA. Hur påverkas länder-

nas välfärd av den typen av avtal? Vad händer 

med företagens förutsättningar? Hur påverkas 

miljön av de ökade ekonomiska flödena? Syftet 

med detta projekt är att med nyutvecklade 

ekonometriska metoder förbättra analysred- 

skapen för att mäta effekterna av ökad handel 

och globalisering. 

projektansvarig: joacim tåg 

4. De ekonomiska effekterna av globalisering

ägarförändringar och ägarfrågor är cen-

trala i den omstrukturering av närings- 

livet som krävs för att möta de utmaning- 

ar och möjligheter som globaliseringen för 

med sig. Syftet med detta projekt är att stu-

dera hur samhället påverkas av olika ägar-

former av företag. Detta inkluderar stu- 

dier kring riskkapitalinvesteringar, börsnoter-

ingar, företagsförvärv, samt beslut att bli före-

tagsägare genom entreprenörskap. Vi studerar 

även hur företagsägande och ägarförändringar 

påverkar karriärer hos företagsledare och an-

ställda. 

projektansvarig: joacim tåg

6. Företagsägandets ekonomi
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7. Globaliseringen och digitaliseringen

det primära målet med detta forskningspro-

jekt är att skapa en bättre förståelse för hur 

globaliseringen påverkar arbetsmarknaden. 

Projektet kommer även att analysera hur de 

pågående förändringarna i digitalisering och 

automatisering sätter press på företag och ar-

betstagare, och hur detta relaterar till globali-

seringen. 

Trots den mycket omfattande offentliga och 

akademiska debatten om effekterna av di- 

gitalisering och automatisering, så är de em-

piriska bevisen knappa. Vår analys baseras på 

detaljerade data på anställda och företag för 

perioden 1996–2013. Projektet ska belysa ett 

antal problemställningar: 1) identifiera indivi- 

duella egenskaper hos de som vinner respek- 

tive de som förlorar på globaliseringen och 

digitaliseringen; 2) effekterna av globaliser- 

ingen på företagens organisation och dess in-

verkan på arbetsmarknaden; 3) globalisering-

ens och digitaliseringens effekter på löneskill-

nader och osäkra anställningar; 4) företagens 

inverkan vid implementering av ny teknologi; 

5) till vilken grad arbetslöshetsrisk, till följd av 

en ökad digitalisering, är kopplad till löner och 

utbildningsnivåer för enskilda yrken; 6) sam-

spelet mellan digitalisering, globalisering och 

arbetsmarknadsutfall; 7) hur internationaliser-

ingen av företag är kopplad till digitalisering  

och huruvida internationaliserade företag har 

en sammansättning av anställda med yrken 

som systematiskt skiljer sig från exempelvis lo-

kala företag när det gäller automatisering och 

digitalisering av jobb. 

projektansvarig: fredrik heyman

kapitalets ägande är temat för detta projekt. 

Med ”den svenska ägarmodellen”, som till nyli-

gen dominerade på börsen, avses att 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 

kontrollen möjliggjordes genom en växande di-

vergens mellan kontrollrättigheter (röstandelar) 

och utdelningsrättigheter (kapitalandelar) för de 

dominerande ägarna. Det har också varit vanligt 

att en familj eller en ägargrupp via investmentbo-

lag och ask-i-ask-ägande haft ett dominerande 

inflytande i ett flertal företag. Sverige är nu mitt 

uppe i en utveckling där den svenska ägar-

modellen är på tillbakagång för att delvis ersät-

tas av andra modeller för ägarstyrning. En viktig 

drivkraft bakom denna utveckling är globaliser-

ingen av ägandet. Projektet syftar till att öka vår 

förståelse för dels hur den svenska ägar- och 

kontrollmodellen påverkas av globaliseringen, 

dels undersöka vilka institutionella förändringar 

i regelverket som skulle kunna möjliggöra en ef-

fektiv styrning av bolag med spritt ägande.

projektansvarig: magnus henrekson

8. Globaliseringens effekter på kapital
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10. Globalisering, sysselsättning och löner
detta projekt syftar till att empiriskt un-

dersöka effekter på arbetsmarknaden av ökad 

internationell integration. Projektet tar sin 

utgångspunkt i ny ekonomisk teori med hete- 

rogena företag och heterogen arbetskraft. Här  

betonas att löner är trögrörliga och att match-

ningsprocessen mellan arbetstagare och ar-

betsgivare kan ge upphov till långvarig arbets- 

löshet. 

Dessa nyare teoretiska arbeten resulterar i ett 

antal olika hypoteser om internationalisering 

och arbetsmarknadseffekter som kommer att 

undersökas empiriskt med hjälp av svens- 

ka data. Den empiriska analysen baseras på 

ett stort datamaterial över svensk arbets- 

kraft som kan matchas med data över svens- 

ka företag. Exempelvis undersöks löne- och 

sysselsättningseffekter av ökad internationa- 

lisering för olika typer av arbetskraft och i 

olika typer av företag. 

projektansvarig: fredrik heyman

företag i sverige och i utlandet utsätts för 

ökad konkurrens i många former. Globaliser-

ingens utveckling gör att inhemska företag är 

tvungna att anpassa sig till ett tuffare affärskli-

mat, men handelsreformer innebär också nya 

import- och exportmöjligheter. Syftet med det-

ta projekt är att bidra till förståelsen för hur 

konkurrens påverkar företags tekniska utveck-

ling och sysselsättning, vilket kan vara till hjälp 

inför framtida ekonomiska reformer. 

Projektet består huvudsakligen av empiris-

ka studier som utvärderar effekterna av ökad 

konkurrens, såsom handelsreformer, im-

portkonkurrens och högre elpriser under 

2000-talet. Effekter som studeras är företagens 

val av teknik, handelsmönster, sysselsättning, 

storlek och produktivitet. 

projektansvarig: shon ferguson

9. Globalisering, ökad konkurrens och  
företagens utveckling
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mellanstatliga investeringsavtal skyd- 

dar utländska investeringar mot åtgärder av 

värdländerna, som avsevärt skulle reducera 

investeringarnas värde. De ger också investe- 

rare möjlighet att stämma kontrakterande 

stater för avtalsbrott (så kallade ISDS-mekanis-

mer). Dessa åtaganden har stått i centrum för 

kritiken mot CETA-avtalet (EU–Kanada), och 

TTIP-avtalet (EU–USA). Debatten väcker fun-

damentala frågor rörande internationella in-

vesteringsavtal: Vilka slags åtgärder ska leda till 

kompensation? Kommer värdländer att avstå 

från att vidta legitima åtgärder? Vem vinner 

och vem förlorar på avtalen? Det finns i stort 

sett ingen ekonomisk litteratur som besvarar 

dessa frågor. Syftet med projektet är att sys-

tematiskt analysera dessa frågor. 

projektansvarig: henrik horn

11. Internationella investeringsavtal

13. Politiska incitament för lokal ekonomisk  
utveckling i Kina

syftet med detta projekt är att studera incita-

ment för lokala politiska beslutsfattare i det 

autokratiska Kina. Medan tidigare studier har 

fokuserat på tillväxt ligger fokus i detta pro-

jekt på utvecklingen av lokala arbetsmarkna- 

der och politikers prioriteringar av olika typer 

av offentliga utgifter. Projektet behandlar i hu-

vudsak två forskningsfrågor. 

Den första frågan fokuserar på hur investering- 

ar i utbildning på den lokala nivån är avhäng- 

iga den cykliska processen av befordringar 

inom partistaten. Den andra frågan fokuserar 

på hur lokala beslutsfattares incitament och 

generella krav på samhällelig välfärd påverkar 

tillgången till kapital i Kina. I projektet analy-

seras hur kinesiska bolag får tillgång till kapi-

tal genom börsnoteringar. Börsnotering i Kina 

är en strängt reglerad process. Beslut om vil-

ka företag som ska få tillåtelse att börsnoteras 

fattas främst på lokal nivå. Lokala politiker har 

således möjlighet att styra kapital till företag de 

föredrar. 

Den grundläggande hypotesen i projektet är att 

de företag som bidrar mer till den lokala arbets-

marknaden ges företräde till kapitalanskaff- 

ning genom börsnotering. 

projektansvarig: johanna rickne

12. Kvotering till börsbolagsstyrelser

kvotering till börsbolagsstyrelser har in-

förts i en rad länder i Europa. I Sverige har det 

än så länge endast varit ett hot om lagstiftning. 

I detta projekt utvärderas det första och mest 

kraftfulla hotet om kvoteringslag från vice stats- 

minister och jämställdhetsminister Margare-

ta Winberg år 2002.  Frågan är om hotet ökade 

andelen kvinnor i börsbolagsstyrelser och om 

företagens vinst förbättrades. Studien skiljer sig 

från tidigare forskning där lagstiftning och inte 

hot om lagstiftning utvärderats. 

projektansvarig: björn tyrefors
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15. Unilateral konkurrenspolitik och  
standard-essentiella patent

uppfyllandet av en industristandard kräver 

ofta att patenterade teknologier används. Ex-

empelvis utnyttjas en stor mängd sådana ”stan-

dard-essentiella” patent för telekomstandarder 

som 3G och 4G. Ägarna till dessa har poten- 

tiellt mycket stark marknadsposition, då de kan 

blockera utnyttjandet av standarden. I prakti- 

ken motverkas detta genom nationell konkur-

renspolitik. Syftet med projektet är att belysa 

hur principer för internationell jurisdiktion kan 

utnyttjas för att motverka internationella in-

tressekonflikter vad gäller denna konkurrens- 

övervakning. 

projektansvarig: henrik horn

den teknologiska utvecklingen och digitali-

seringen utmanar etablerade strukturer i sam-

hället. Forskningsprojektet syftar till att öka 

kunskapen om hur digitaliseringen påverkar 

produktivitetstillväxten, arbetsmarknadens ut- 

veckling och olika sociala dimensioner, som 

inkomströrlighet och fördelning. Hur kan in-

stitutionella skillnader mellan länder mildra 

denna utveckling utan att hämma innovatio- 

ner och produktivitetstillväxt? Vilka faktorer 

blir viktiga för att klara växande skillnader mel-

lan stad och landsbygd?

projektansvarig: mårten blix

14. Strukturomvandling och digitalisering 
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flertalet av europas ekonomier inledde en 

längre stagnationsfas efter 2008–2009 års fi-

nanskris. Ländernas regeringar har därefter 

satt allt större hopp till att unga entreprenörs-

drivna företag ska vara den motor som får igång 

ekonomin och som kan generera produkti-

vitets- och sysselsättningstillväxt. Samtidigt 

finns en oro för att den senaste teknologiut-

vecklingen ska skapa en produktivitetstillväxt 

utan motsvarande sysselsättningstillväxt. Ge-

nom att använda nationalekonomiska analys-

metoder som belyser interaktionen mellan en-

treprenörer, andra aktörer samt institutionella 

förhållanden och regelverk, kan olika faktorer 

analyseras på ett systematiskt sätt. 

I programmet studeras exempelvis hur fram-

växten av en riskkapitalmarknad påverkar de 

allmänna drivkrafterna att starta nya företag. 

Det är också möjligt att med data över många 

entreprenörsföretag och en rad viktiga bak-

grundsfaktorer för entreprenörskapet, såsom 

tillgång till riskkapital och arbetskraft med 

rätt kompetens, få mer generella insikter om 

hur olika institutionella faktorer påverkar en-

treprenörskapet. Därmed bidrar programmet 

med värdefull kunskap om hur olika institutio-

ner och regelverk påverkar den entreprenörs-

drivna ekonomiska tillväxten, en kunskap som 

kan vara av avgörande betydelse för entrepre-

nörskapets framtida utveckling i Sverige och i 

Europa.

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, Carl 

Magnus Bjuggren, Niklas Elert, Åsa Hansson, 

Magnus Henrekson, Fredrik Heyman, Per 

Hjertstrand, Martin Ljunge, Alexander  

Ljungqvist, Johanna Möllerström, Pehr-Johan  

Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson, Erik 

Prawitz, Per Skedinger, Mikael Stenkula, Roger 

Svensson, Björn Tyrefors, Joacim Tåg, Daniel 

Waldenström och Yves Zenou. 

Programmets huvudfinansiär under året har 

varit Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

programchefer: magnus henrekson och  

lars persson

 Entreprenörskapets ekonomi
I detta forskningsprogram   
studerar vi hur olika insti-
tutioner och regelverk i all-
mänhet påverkar entrepre-
nörskapet och dess effekter 
på näringslivets förnyelse och 
den ekonomiska tillväxten. 
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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 samtidigt finns det få små snabbväxan-

de teknologibaserade företag. Kommersialiser- 

ingen av detta intellektuella kapital är relativt 

sett mindre framgångsrikt i Sverige jämfört 

med många 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 affärs- 

idéer: uppfinnare, entreprenörer, företagsle-

dare, venturekapitalister, aktörer på and- 

rahandsmarknaderna, utbildad/yrkeskunnig 

arbetskraft och kompetenta kunder.

projektansvarig: magnus henrekson

2. Politik för snabbväxande företag 

3. Svensk inkomst- och förmögenhets- 
fördelning

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 inkoms- 

ter och förmögenheter i Sverige från början 

av 1900-talet till i dag. I projektet skapas nya 

databaser över förmögenheter och arv. Utifrån 

dessa  studeras såväl frågor av allmän karaktär 

som en rad Sverigespecifika frågor rörande 

inkomst- och förmögenhetsfördelning från 

välfärdsstatens uppbyggnad, via dess expan-

sionsfas fram till i dag.

projektansvarig: daniel waldenström
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4. 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 anställda.

Anställningsskydd kan även leda till att en allt 

större grupp cirkulerar mellan tillfälliga kon-

trakt och arbetslöshet. Inte sällan utgörs denna 

grupp av unga, kvinnor och personer med lägre 

utbildning och mindre arbetslivserfarenhet. 

Tidigare forskning indikerar att familjeföretag 

på grund av sin långsiktighet och riskaversion 

har en större möjlighet att upprätthålla im-

plicita kontrakt där de erbjuder sina anställda 

en högre anställningstrygghet i utbyte mot en 

lägre lön.

Projektet undersöker förekomsten och kon-

sekvenserna av implicita kontrakt om anställ- 

ningsskydd i familjeföretag. Projektet un-

dersöker även effekten av lagstiftat anställ- 

ningsskydd och hur det påverkar produktivitet, 

arbetsinsats, kapitalfördjupning och segmen- 

tering av arbetsmarknaden.

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 flex- 

ibilitet för de institutionella placerarna. 

I första hand analyseras optioners  användning 

i växande entreprenöriella bolag, inte i börs-

noterade företag med spritt ägande.

Huvudhypotesen är att skillnader mellan an-

vändningen av optioner för att skapa effekti-

va avtal mellan entreprenörer och nyckelmed- 

arbetare å ena sidan och externa finansiärer 

å andra sidan är att söka i skattesystemets ut-

formning. 

projektansvarig: magnus henrekson

5. Optioner, beskattning och  
entreprenöriellt företagande  
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7. 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 projektet jämförs länder, geografiska re-

gioner samt företag ur egenföretagar- och 

entreprenörskapsperspektiv. Regioner och 

länder med hög andel egenföretagare tenderar 

att ha lägre entreprenörskap. Ett primärt syfte 

med projektet är att förklara dessa skillnader. 

projektansvarig: magnus henrekson

6. Entreprenörskap och digitalisering
digitaliseringen är en av vår tids stora ut- 

maningar. En central fråga är hur utbyggnaden 

av höghastighetsbredband påverkar företags-

dynamiken och produktivitetsutvecklingen i 

det svenska näringslivet. Hur skapades lokal 

företagskultur och hur påverkar den före-

tagsamheten i dag? Hur påverkar framväxten av 

nätverksekonomin regelverk för nyföretagande?

Dessa och andra frågor om digitaliseringens 

effekter kommer att behandlas i en rad studier 

inom detta projekt.

projektansvarig: lars persson
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teoretiska modeller visar att marginalgrup-

pers ställning på arbetsmarknaden kan för- 

svagas av ett starkt anställningsskydd. Den  

empiriska litteraturen tyder också på att  

marginalgrupper, särskilt unga människor, 

missgynnas av ett starkt anställningsskydd. 

Däremot är kunskapen om hur invandrares 

ställning på arbetsmarknaden påverkas av an-

ställningsskydd begränsad, trots att denna frå-

ga är mycket aktuell ur ett policyperspektiv.

Syftet med projektet är att utröna hur invand- 

rares möjligheter till anställning och egenföre-

tagande påverkas av anställningsskydd.

projektansvarig: niklas elert

8. Anställningsskydd och invandrares  
ställning på arbetsmarknaden

entreprenörskapets centrala betydelse 

för tillväxt och välståndsutveckling har 

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 entrepre- 

nörer inte per automatik bidrar positivt till 

samhällsekonomin. I stället utgås i projektet 

från premissen att om bidraget är positivt eller 

negativt beror på de institutionella villkoren 

i ekonomin. Vilka som bestämmer vad, kal-

las inom entreprenörskap ”den samhälleliga 

belöningsstrukturen”. Entreprenörer analys- 

eras som ekonomiska agenter vilka hela tiden 

söker efter en avkastning (economic rent) som 

överstiger den riskjusterade räntan i ekono-

min.

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

9. Entreprenörskapets politiska ekonomi 

empiriska studier visar att etablerade företag 

ofta tillägnar sig nya teknologier genom upp- 

köp av små entreprenörsföretag, vilka ofta är 

finansierade av riskkapital. Vidare observe- 

rar vi att nya företagsstrategier och nya tekno- 

logier ofta introduceras på marknaden av en-

treprenöriella nyinträdande företag, och att 

dessa nya strategier och teknologier sedan tas 

upp av etablerade företag. Ett exempel på det-

ta är Ryanairs inträde på den europeiska flyg-

marknaden. Forskningsprojektets syfte är att 

öka förståelsen av hur interaktionen mellan 

företag med olika typer av ägandeformer sker 

på innovationsmarknaden och hur regelverk, 

såsom konkurrenslagar och företagsbeskatt- 

ningssystem, påverkar denna process.

projektansvarig: lars persson

10. Ägande, samverkan och konkurrens  
i innovationsindustrin 
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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 teknolo- 

gier. Ofta finansieras dessa företag i ett initialt 

skede av riskkapital. 

Forskning visar även att private equity-utköp, 

ofta med kraftig belåning, får en allt större 

betydelse i näringslivets omstrukturerings- 

process. Detta sker genom att private equity- 

fonder identifierar och köper ut företag och 

sedan strukturerar om och säljer företagen vi-

dare. Policydiskussionen handlar alltmer om 

betydelsen av olika slags ägare i strukturom-

vandlingsprocessen och hur den påverkas  

av skattesystem och finansiella marknader.

Det övergripande syftet med detta forsknings- 

projekt är att bidra till ökad kunskap om in-

teraktionen mellan aktörer med olika ägarfor- 

mer i innovations- och omstruktureringspro-

cessen samt hur olika institutioner påverkar  

effektiviteten i denna process. Initialt 

fokuserar vi på två delområden: entreprenöri-

ella innovationer och beskattning samt 

ägareffektivitet och beskattning.

 projektansvarig: lars persson

11. Entreprenöriella innovationer och private 
equity-utköp – skatter och ägareffektivitet 
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flertalet av europas länder upplever en stag-

nerande ekonomi. Ländernas regeringar sät-

ter allt större hopp till att unga entreprenörs- 

drivna företag ska vara den motor som får igång 

ekonomin och som kan generera produkti- 

vitets- och sysselsättningstillväxt. Samtidigt 

finns en oro för att den senaste teknologiut-

vecklingen ska skapa en produktivitetstillväxt 

utan motsvarande sysselsättningstillväxt.

Forskningsprojektets syfte är att öka vår 

förståelse för dels hur teknologiskiften på- 

verkar produktivitets- och sysselsättningsdy-

namiken i näringslivet, och dels hur regelverk 

och institutioner, såsom konkurrenslagar,  

utbildningssystem och företagsbeskattnings-

system, påverkar denna process. 

projektansvarig: lars persson

12. Entreprenörskap, företagsdynamik  
och ekonomiska reformer

13. Det svenska skattesystemet i ett historiskt  
och entreprenöriellt perspektiv 
skattestrukturen i en ekonomi kan vara 

avgörande för hur näringslivet utvecklas, vilket i 

sin tur påverkar ett lands sysselsättning, tillväxt 

och välfärd. 

Syftet med detta projekt är att beskriva och 

analysera det svenska skattesystemets utveck-

ling ur ett långsiktigt historiskt perspektiv. Det 

svenska skattesystemet består av många olika 

komponenter, såsom kapital-, arbets- och arvs- 

skatter, som utvecklats på olika sätt och som 

förtjänar att studeras var för sig. I projek-

tet kartläggs skattesystemets utformning 

och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Dels 

analyseras skattesystemets funktion och hur 

detta påverkar ekonomin i allmänhet, men 

även näringslivets struktur, utveckling och  

organisering i synnerhet.

projektansvarig: mikael stenkula

entreprenörskap är avgörande för ett livs- 

kraftigt och fungerande näringsliv och ekono-

misk utveckling. Både inom forskning och po- 

licydebatt diskuteras i dag entreprenörskapets 

betydelse. Mycket av denna diskussion har 

dock fokuserat på entreprenöriella företagare, 

men även anställda kan vara entreprenö- 

riella. De brukar benämnas intraprenörer. Det 

är stora skillnader mellan länder vad gäller 

intraprenörskapets betydelse och omfattning. 

Syftet med detta projekt är att förklara dessa 

skillnader och att identifiera vilka faktorer som 

bidrar till ökat intraprenörskap. 

projektansvarig: mikael stenkula

14. Intraprenörskap
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riskkapitalbranschen har under de senaste 

åren vuxit snabbt och utgör i dag en viktig del 

av såväl svenskt som internationellt näringsliv. 

Syftet med detta projekt är att studera bran-

schens funktionssätt och dess samhällseko- 

nomiska effekter, exempelvis på jobbskapan- 

de, forskning och utveckling samt produkti- 

vitet. Inom ramen för detta projekt kommer 

också en unik databas med över 450 riskkapi- 

talutköp att byggas upp och sammankopplas 

med detaljerad boksluts- och ägarinformation 

över juridiska personer i Sverige.

projektansvarig: lars persson

15. Realekonomiska effekter av riskkapital 

16. Kringgående entreprenörskap
nästan all forskning kring sambandet mel-

lan institutioner och entreprenörskap antar 

att entreprenörer rättar sig efter de institutio-

nella spelregler som finns. Detta stämmer dock 

dåligt överens med verkligheten. I själva verket 

syftar ofta entreprenörskap till att kringgå eller 

undvika existerande institutioner (evasive en-

trepreneurship).

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 

ekonomin.

projektansvarig: magnus henrekson

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

17. Financial and Institutional Reforms for  
the Entrepreneurial Society (Fires)
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18. Entreprenörskap och företagande som en 
väg till förbättrad integration av invandrare

under de senaste åren har Sverige haft en 

omfattande invandring från utomeuropeiska 

länder och denna kan förväntas fortsätta 

under lång tid framöver, framför allt i form 

av anhöriginvandring. I projektet studeras 

vilka institutionella hinder som kan finnas 

för att denna stora grupp ska integreras 

på den svenska arbetsmarknaden. Forsk- 

ningen ämnar därmed ge vägledning till vilka 

policyåtgärder som skulle vara mest effektiva. 

projektansvarig: per skedinger

19. Betydelsen av utländskt venture capital för 
den svenska entreprenörssektorn 
marknaden för företagsägande har ge-

nomgått en snabb internationalisering under 

de senaste decennierna. Detta handlade till en 

början främst om stora, mogna, i regel börs-

noterade företag. På senare år har det blivit allt 

vanligare att även ägandet av företag i tidigt 

skede flyttar över till utländska ägare. Inte 

minst drivs denna utveckling av att ägarspe-

cialister fokuserade på tidiga skeden i företags 

utveckling – venture capital-bolag – börjat leta 

efter företag att engagera sig i även utanför det 

egna landets gränser. En viktig fråga blir då om 

de utländska venture capital-bolagen agerar 

annorlunda än de inhemska och vilka effekter 

detta kan tänkas få på målbolagens utveckling. 

Syftet med detta projekt är att studera skillna- 

der mellan hur utländska och svenska venture 

capital-investeringar påverkar jobbskapande 

och målbolagens anställda i Sverige.

projektansvarig: joacim tåg

Under hösten anordnades Öppet hus på IFN för studenter. Besökarna kom från högskolor och universitet, bland andra 
KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Örebro, Stockholm, Uppsala och Lunds universitet samt Södertörns högskola. En rad 
IFN-forskare presenterade institutet, forskningsprogram och tillhörande projekt. Därefter var det mingel då studenterna 
fick tillfälle att diskutera kommande studie- och yrkesval.
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Den nordiska elmarknaden är avreglerad. 

Men fungerar konkurrensen? Detta grans- 

kas i programmet Elmarknadens ekonomi 

som studerar elförsörjningens organisering, 

funktionssätt och reglering.

Elmarknadens ekonomi

i norden sker produktionen och försäljning- 

en av el på en avreglerad marknad. Det mesta 

av produktionen handlas på den nordiska el-

börsen Nord Pool. Ett välfungerande elsystem 

bygger även på att elnätet har tillräcklig kapa-

citet att transportera elen från kraftverken till 

brukarna. Denna del av marknaden är reglerad 

eftersom kostnaden för att bygga konkurre-

rande elnät anses för hög. Den nordiska el-

marknaden kan därför karaktäriseras som en 

marknad med reglerad konkurrens.

Detta system är starkt kritiserat. Många har ifrå- 

gasatt om konkurrens på elmarknaden över 

huvud taget kan fungera. Ett problem är att 

ett fåtal företag står för den största delen av 

produktionen på den nordiska elmarknaden, 

och att det är svårt för utomstående att ta sig 

in på marknaden. En risk finns även att nätbo-

lagen kan utnyttja sin monopolsituation för att 

göra övervinster även om de är reglerade.

En av de stora framtida utmaningarna för 

Sverige är omställningen till en helt förnybar 

energiförsörjning utan kärnkraft. Med en större 

andel variabel elproduktion kommer elnätens 

roll att ändras i riktning mot smarta elnät 

kapabla att optimera elsystemet på lokal nivå.

För att förstå elmarknaden är det viktigt att un-

dersöka konkurrensförhållanden av elproduk-

tion. Programmet bidrar till att öka kunska- 

pen om nätregleringens betydelse för att skapa 

smarta elnät och hur nättariffer ska utformas 

för att uppnå effektiva investeringar – i förny-

bar produktion och lagringsteknologier, akti-

vare elkunder och minskad elförbrukning.

Det övergripande syftet med programmet är att 

utifrån nationalekonomisk teori, med hjälp av 

moderna empiriska metoder och ur ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv studera elförsörj- 

ningens organisering, funktionssätt och regler-

ing.

Projekten inom programmet finansieras av  

Energiforsk, Energimyndigheten, Jan Wallan- 

ders och Tom Hedelius stiftelse, Konkurrens-

verket och Torsten Söderbergs stiftelse.

Följande forskare medverkar i programmet: 

Mario Blázquez de Paz, Pär Holmberg, Erik 

Lundin, Keith Ruddell och Thomas Tangerås.

programchef: thomas tangerås
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Forskningsprojekt

elmarknaden är sårbar för utnyttjandet av 

marknadsmakt eftersom ett fåtal stora aktörer 

kontrollerar en stor andel av produktionen och 

efterfrågan är okänslig för kortsiktiga ändringar 

i priset. I detta projekt utvecklas en ny metod för 

att utvärdera konkurrensen på elmarknaden. 

Syftet är att utvärdera konkurrensen på den nor-

diska elbörsen, Nord Pool. Av särskilt intresse är 

att studera om uppdelningen av Sverige i olika 

elområden leder till högre prispåslag.

projektansvarig: erik lundin

1. Fungerar konkurrensen på den nordiska  
elmarknaden?

andelen förnybar elproduktion ökar i de 

flesta länder. Svängningarna i vind- och 

solkraft innebär att annan elproduktion kan 

tvingas ställa om med kort varsel för att upp- 

rätthålla stabiliteten i elsystemet. För att öka 

förutsägbarheten för elproducenterna och ta 

hänsyn till deras kostnader för att ställa om, 

tillåter den nordiska elbörsen Nord Pool bud 

som sträcker sig över flera timmar. Syftet med 

detta projekt är att undersöka hur sådana 

blockbud påverkar effektiviteten och konkur-

rensen på elmarknaden.  

projektansvarig: pär holmberg

2. Omställningskostnader och strategisk  
budgivning på elbörsen Nord Pool

3. Finns det ett samband mellan marknadsmakt 
och terminspriserna på el?

detta projekt undersöker om marknads-

makt på spotmarknaden kan förklara varför 

terminspriserna på el vanligtvis överstiger 

spotpriserna. Konsumenter med marknads-

makt skulle kunna vara villiga att betala en 

premie på terminspriserna då en större 

försäljning av terminskontrakt driver ner 

spotpriserna. Konkurrenseffekter skulle 

även kunna förklara varför stora kunder 

föredrar bilaterala kontrakt i stället för att 

prissäkra sin förbrukning på den finansiella 

elbörsen.

projektansvarig: keith ruddell
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4. Hur kan elmarknaden förändras för ökad 
konkurrens med enhetliga priser?

eu-kommissionen har antagit nya direktiv 

för att öka transparensen på elmarknaden. 

Exempelvis ska företagen få tillgång till data 

om sina konkurrenter. Detta projekt syftar 

till att öka förståelsen för hur transparensen 

påverkar konkurrensen på elmarknaden. En 

central fråga är hur marknadsreglerna bör 

utformas för att bäst hantera osäkra produk-

tionskostnader samt andra osäkerheter på 

utbuds- och efterfrågesidan. 

projektansvarig: pär holmberg

5. Är ökad transparens bra för konkurrensen  
på elmarknaden?

indelningen av sverige i elområden har kri-

tiserats för att kunder i södra delen av landet 

nu får betala högre elpriser än i övriga delar. 

I detta projekt undersöks hur antalet elom-

råden påverkar konkurrensen på marknaden. 

Projektet fokuserar särskilt på fördelarna med 

ett system där elområden gäller endast för pro-

ducenter, men där alla konsumenter betalar 

samma pris oavsett var i landet de befinner sig.

projektansvarig: thomas tangerås
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ett effektivt utnyttjande av elnätet är 

avgörande för att konkurrensen ska fungera 

på integrerade elmarknader. I detta pro-

jekt undersöks hur ökad överföringskapa-

citet påverkar priser och konkurrens på el-

marknaden. Ett syfte är att ge förslag på hur 

nättariffer ska sättas för att uppmuntra till 

kapacitetsinvesteringar i de delar av elnätet 

där de behövs som mest. 

projektansvarig: mario blázquez de paz

8. Hur ska man optimalt sätta nätavgifterna 
på elmarknader med flaskhalsar?

runt millennieskiftet skedde en omfat-

tande privatisering och koncentration av 

ägarstrukturen på marknaden för eldistri-

bution. Detta projekt syftar till att analysera 

utvecklingen i de uppköpta näten för eldis-

tribution i Sverige för att testa om privata 

aktörer har större incitament att höja priset 

och uppnå kostnadseffektivitet än offentligt 

ägda bolag. 

projektansvarig: erik lundin

7. Hur påverkar privatiseringar priser och  
effektivitet i elnätsbolagen?

i takt med att ny och småskalig produktion 

fasas in och konsumenterna blir mer akti-

va på elmarknaden, kommer elnätens roll att 

ändras. Utvecklingen går mot smarta elnät 

kapabla att optimera elsystemet på lokal nivå. 

Detta forskningsprojekt bidrar till att öka kun-

skapen om nätregleringens betydelse. Detta 

sker genom att distributionsnätens roll ana- 

lyseras i utvecklandet av ett smart elnät och 

nättariffers optimala utformning för att uppnå 

effektiva investeringar i förnybar produktion 

och lagringsteknologier, aktivare elkunder 

och minskad elförbrukning.

projektansvarig: thomas tangerås

6. Hur ska distributionsnäten regleras  
i det smarta elsystemet?
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det senaste decenniet har de privata tjäns- 

tebranscherna – inte minst de kunskaps- 

intensiva företagen – uppvisat en växande 

sysselsättning. Samtidigt har de skattefinan- 

sierade välfärdstjänsterna debatterats flitigt. 

Flera av programmets frågeställningar berör 

välfärdssektorn, bland annat marknadsmo- 

deller, styrning och ledning, New Public Man-

agement och etableringen av friskolor. 

Många tjänstemarknader kännetecknas av 

att köpare och säljare måste träffas fysiskt. 

Därmed blir geografiska marknadsaspekter 

betydelsefulla. Det gäller till exempel inom 

detaljhandeln och hemtjänsten – två av de 

marknader som studeras i programmet. Pro-

grammet rymmer även en utvärdering av styr-

medel för hållbar regional utveckling.

Ett annat tema är hur arbetsmarknadens lagar 

och regler påverkar utsikterna för lågutbil-

dad arbetskraft. Två konkreta forskningsfrågor 

är hur grupper som ungdomar och utrikes-

födda påverkas av minimilöner och anställ- 

ningsskydd.

Slutligen finns forskning som belyser bety-

delsen av personliga egenskaper för ekono-

miska utfall. Stresstålighet, självdisciplin och 

social förmåga tillhör de egenskaper som 

värderas i många tjänsteyrken.

Programmets huvudfinansiär är Stiftelsen Mil-

lenium. Utöver detta har medel erhållits från 

bland annat Formas, Handelsrådet, Jan Wal-

landers och Tom Hedelius stiftelse, Mari-

anne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Ragnar 

Söderbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.

Följande forskare deltar: Fredrik Andersson, 

Ola Andersson, Jannis Angelis, Andreas Bergh, 

Carl Magnus Bjuggren, Mårten Blix, Karin 

Edmark, Simon Ek, Anna Häger Glenngård,  

Gabriel Heller Sahlgren, Fredrik Heyman,  

Henrik Jordahl, Johan Klaesson, Erik Lindqvist, 

Florin Maican, Pehr-Johan Norbäck, Matilda 

Orth, Lovisa Persson, Per Skedinger, Jonas  

Vlachos, Johan Wennström, Richard Öhrvall 

och Özge Öner. 

programchef: henrik jordahl

Välfärdstjänster utgör en tyngdpunkt i det-

ta forskningsprogram. Forskarna studerar 

bland annat den långsiktiga finansieringen. 

Men här ingår även projekt om regelverken 

för minimilöner och anställningsskydd. Lik-

som forskning  om  handel och besöksnäring. 

Tjänstesektorns ekonomi
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Forskningsprojekt

1. Framtidens välfärdstjänster
under de senaste åren har välfärdstjänster-

na hamnat allt högre upp på den politiska dag- 

ordningen. Speciellt omdebatterat har försla- 

get om en vinstbegränsning i hela välfärdssek-

torn varit. Den statliga Välfärdsutredningens 

förslag skulle sannolikt innebära en avveckling 

av många välfärdsföretag. Behovet av välfärds-

forskning är med andra ord stort.

Inom projektet studeras styrning och ledning 

av välfärdstjänster, effektivitetsskillnader vid 

tjänsteproduktionen, marknadsmodeller och 

konkurrensformer, samt välfärdstjänsternas 

långsiktiga finansiering och det offentliga åta-

gandets omfattning. Syftet är att producera 

forskning som kan fungera som kvalificerade 

beslutsunderlag i frågor om välfärdssektorns 

reglering.

projektansvarig: henrik jordahl 

i det här projektet studerar vi hur ägande-

former, etablering och konkurrens påverkar 

produktivitet och effektivitet inom hemtjäns- 

ten och detaljhandeln. Vi utnyttjar större 

databaser och nya data som inte existerade 

före marknadernas digitalisering. Geografiska 

marknadsskillnader lyfts fram i analysen. Hur 

har produktivitet och effektivitet utvecklats i 

hemtjänsten och detaljhandeln? 

projektansvarig: henrik jordahl

2. Ägandeformer, etablering och konkurrens på 
tjänstemarknader i stad och landsbygd

projektet syftar till att undersöka detalj- 

handelns betydelse för stads- och landsbygds- 

utvecklingen i Sverige. Genom att använda 

omfattande geografiskt kodad mikrodata över 

tid tillämpas spatial analys för att identifiera 

samhällsekonomiska effekter rörande sys-

selsättning, stads- och landsbygdsutveckling 

samt platsers attraktivitet. Effekterna härrör 

från detaljhandelns storlek på olika geografiska 

nivåer i Sverige (exempelvis stadsdelar, stads- 

och landsbygdskommuner samt funktionella 

regioner). Den empiriska strategin utnyttjar 

tillgängligheten till mycket stora datamängder 

för att tillämpa kvantitativa metoder för svens- 

ka regioner, kommuner och stadsdelar på en 

detaljerad geografisk nivå. 

projektansvarig: özge öner

3. Shopping för förändring 
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projektet studerar vilka effekter lagstift- 

ningen om anställningsskydd har – i Sverige 

och i andra länder. Ett första syfte är att kartläg-

ga och kritiskt diskutera den omfattande in-

ternationella forskningen på området och att 

identifiera kunskapsluckor. Ett andra syfte är 

att undersöka vilka effekter anställningsskyd- 

det har för den svenska arbetsmarknadens 

funktionssätt och för svenska multinationel-

la företags verksamheter i andra länder. Slut-

ligen studeras arbetsmarknadsutsikterna för 

visstidsanställda, en grupp där ungdomar och 

utrikesfödda är starkt överrepresenterade. 

projektansvarig: per skedinger

4. Anställningsskydd

tillgången till kommersiell service i både 

landsbygd och städer är avgörande för en håll-

bar regional utveckling i hela landet. Exempel 

på styrmedel är en nyligen införd subvention 

till företag i glesbygd och regional planering 

av nyetableringar. Syftet med detta projekt är 

att utvärdera och kvantifiera effekterna av så-

dana styrmedel för konsumenter, företag och 

samhället som helhet. Vi modellerar konsu-

menternas val och strategiska samspel mel-

lan företag över tid i olika regioner. Vi använ-

der unika data över alla svenska tjänsteföretag 

och utvärderar styrmedel som kontrolleras di-

rekt av beslutsfattare och som därmed är enk-

la att införa. 

projektansvariga: matilda orth och  

florin maican

6. Utvärdering av styrmedel för  
hållbar regional utveckling

5. Friskolornas val av etableringsort
syftet med detta projekt är att undersöka 

friskolornas val av etableringsort, och hur 

detta påverkas av faktorer som varierar mel-

lan geografiska områden. Närmare bestämt 

undersöks om exempelvis kommunernas 

resurstilldelning och attityder till friskolor, 

liksom bakgrunden hos eleverna i närområ-

det, påverkar sannolikheten att en friskola 

etableras i ett visst område. I projektet studeras 

också om etableringsmönstret skiljer sig åt 

mellan olika typer av fristående skolor. 

projektansvarig: karin edmark
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8. Beteendeaspekter av institutionell design

forskningsprojektet syftar till att studera 

beteendemässiga aspekter av institutionell 

design. 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 designar 

auktioner för spektrumlicenser, hur man 

fördelar skolplatser givet föräldrarnas pre- 

ferenser för skolor eller hur man organiserar 

centraliserade institutioner för organtransplan-

tationer. I projektet undersöks sådana prak-

tiska frågeställningar genom teoretisk forskning,  

empiriska studier och experimentella metoder.

projektansvarig: ola andersson

9. Skolreformer 

den svenska vänstern och högern har 

samfällt genomfört flera av de senaste decen-

niernas framträdande reformer av skolväsen-

det. Det här projektet ställer frågan hur dessa 

reformer har påverkat skolor, lärare och elever. 

Synen på läraryrket har varit en bidragande 

orsak till den politiska vänsterns och högerns 

sammanfallande intressen. Både vänster- och 

högerpolitiker har varit skeptiska till lärarnas 

inflytande och ofta sett det som ett hinder för 

elevernas frihet och lärande. Projektet försöker 

utröna hur de skolreformer som har genom-

förts i politiskt samförstånd har påverkat sko-

lorna, lärarna och eleverna. Som en potentiell 

nyckelmekanism för denna påverkan under-

söks läraryrkets ställning och professionella 

etos.

projektansvarig: johan wennström

sverige har haft ett stort inflöde av flyk- 

tingar under de senaste åren och många 

i denna grupp har svårt att etablera sig på  

arbetsmarknaden. Ett syfte med projektet är att 

undersöka hur minimilöner påverkar arbets- 

löshet bland flyktingar i Sverige. Ett annat syfte 

är att undersöka arbetsmarknadsutsikterna för 

lågutbildad arbetskraft bland inrikes och ut- 

rikes födda. Slutligen studeras sambanden 

mellan företagens finansiella situation och  

deras efterfrågan på arbetskraft när 

minimilönerna förändras. 

projektansvarig: per skedinger

7. Minimilöner och efterfrågan på  
lågutbildad arbetskraft
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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

10. Personlighetens betydelse för utfall  
på arbetsmarknaden

11. Det kunskapsrika företagets framväxt 

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 en första studie visar vi att runt hälften av den 

ökade lönespridningen mellan företag under 

de senaste 20 åren kan hänföras till att arbets- 

kraft med stort humankapital i allt högre grad 

koncentreras till vissa företag. I en pågående 

studie analyseras i vilken utsträckning detta 

beror på ökad specialisering av vilka arbetsupp- 

gifter som utförs och i vilken grad det beror på 

att humankapitalstarka inom olika yrkesgrup-

per koncentreras till vissa företag.

projektansvarig: j0nas vlachos
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i forskningsprogrammet Institutionernas 

ekonomi analyseras institutionernas och 

kulturens betydelse för hur en ekonomi 

fungerar, liksom hur institutioner och kul-

tur uppkommer. Med institutioner menas 

formella och informella regler, där formella 

regler avser lagar och andra nedtecknade in-

struktioner för mänsklig samverkan och där 

informella regler syftar på moraluppfattning- 

ar och normer. 

Tidigare forskning har klarlagt att båda ty- 

perna av institutioner bidrar till att förklara 

varför just västvärlden blev rik. Vårt program 

syftar till modern forskning, såväl i metod 

som teori och data, för att förstå hur dagens 

och framtidens ekonomier utvecklas som en 

funktion av de regelverk som finns på plats. 

Men vi studerar som sagt även kulturens be-

tydelse, där kultur är ett sammanfattande 

ord för sätt att förstå världen och den upp- 

sättning av värderingar och attityder mot  

andra som präglar en viss grupp eller ett 

visst land. Vanliga kulturella variabler att 

studera är tillit människor emellan, indi-

vidualism, tolerans, lycka och religiositet. 

Vi utför ny forskning om hur kulturella fak-

torer påverkar ekonomins utvecklingsför-

måga, men också om hur kulturella fakto- 

rer bestäms.

Mer information om forskningens innehåll 

återges nedan i de olika forskningsprojekten. 

Våra finansiärer under 2017 har varit Veten-

skapsrådet, Torsten Söderbergs stiftelse och 

Forte, för vars stöd vi är mycket tacksamma.

I programmet ingår följande forskare vid 

IFN: Niclas Berggren, Andreas Bergh, Assar 

Lindbeck, Martin Ljunge och Therese Nils-

son. Därtill är Christian Bjørnskov och Yves 

Zenou affilierade.

programchef: niclas berggren

Forskningen i detta program handlar om 

hur lagar och regler samt kulturella fak-

torer påverkar människors beteende och 

därmed ekonomins sätt att fungera. Sär-

skilt studeras betydelsen av äganderätt,  

tillit, tolerans och religion. 

Institutionernas ekonomi
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Forskningsprojekt

en grundläggande utmaning i många väster-

ländska ekonomier är att skapa uthållig ekono-

misk tillväxt efter år av stagnation. I detta pro-

jekt undersöker vi hur ekonomisk utveckling 

påverkas av institutionella och kulturella fak-

torer, men också hur sådana faktorer i sin tur 

bestäms. Bland annat analyseras hur globaliser-

ing, marknadsekonomi och religion påverkar 

tolerans, hur tolerans påverkar tillväxten, hur 

tillit kan bidra till tillväxtskapande reformer, hur 

institutionell kvalitet påverkar migration och 

hur tillit och lycka förändras (eller förblir stabil) 

vid migration. Syftet med projektet är alltså att 

klarare utröna hur tillväxt är ett resultat av re-

gelverk och kultur – faktorer som ofta förbises i 

den ekonomisk-politiska debatten. 

projektansvarig: niclas berggren

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

för att bättre förstå hur den ekonomiska ut-

vecklingen kan styrkas är det viktigt att klargöra 

orsakssamband. Syftet med detta projekt är att 

identifiera kausala samband mellan sociala atti-

tyder och ekonomiska utfall, både på lands- och 

individnivå. Med ekonomiska utfall åsyftas ex-

empelvis ekonomisk tillväxt, handel, invester-

ingar, entreprenörskap och aktiviteter som ryms 

under begreppet globalisering. Sociala attityder 

inbegriper sådant som tillit, tolerans och reli-

giositet. Bland det som studeras är hur religion 

påverkar hälsa, hur politisk legitimitet påverkar 

tillväxt och om liberaliserande reformer upp- 

skattas av väljarna eller ej.

projektansvarig: niclas berggren

2. Tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder  
för att hitta kausala samband
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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? Tyngdpunk-

ten ligger på socialförsäkringar och så kallade 

humantjänster, inklusive sjukvård.

projektansvarig: assar lindbeck

4. Välfärdsstatens ekonomi

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

i en tid med stor migration är det viktigt att 

förstå hur kulturella faktorer påverkar ekono-

miska beslut. I projektet studeras empiriskt hur 

kulturella attityder som tillit bildas, hur normer 

förändras och hur de påverkar entreprenörskap, 

arbetsutbud, inkomster och humankapital. 

Projektet syftar till att besvara angelägna 

policyfrågor. Att integrera invandrare ekono-

miskt och kulturellt är viktigt både för individers 

välmående och för funktionella 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
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1. Gynnas politiker av att förslag antas?  
när politiker arbetar fram förslag till lagar 

som sedermera antas i riksdagen kan detta dels  

signalera att det finns stöd för den enskilda 

politikerns ståndpunkter, dels påverka lag- 

stiftningen hur offentliga resurser fördelas. Bå-

dadera kan antas gynna den politiker som lade 

fram förslaget. Det är dock svårt att särskilja ef-

fekterna från varandra. Genom att använda den 

så kallade lotteririksdagen, som blev resultatet 

av 1973 års val, kan dock effekterna identifieras.

Syftet med projektet är att studera politiska och 

materiella fördelar av att få förslag antagna i 

riksdagen.

projektansvarig:  daniel rubenson

Enskilda forskningsprojekt

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

2. Betydelsen av investeringar i IKT och FoU  
för svensk produktivitetsutveckling

syftet med projektet är att öka förståelsen för 

formella och informella institutioner som med-

för könsskillnader i maktfördelningen inom 

svensk politik.

projektansvarig: johanna rickne

tillväxten i svenskt näringsliv var en av de 

högsta i OECD mellan 1995 och 2010. Syftet  

med detta projekt är att studera i vad mån den 

höga tillväxttakten kan förklaras av höga in-

vesteringar i allmänhet och i synnerhet in-

vesteringar i informations- och kommunika- 

tionsteknologi (IKT).

projektansvariga: harald edquist och  

magnus henrekson

4. Delegering av informationsinsamling och  
investeringsbeslut
i detta projekt studeras hur kontrakt bör vara 

utformade när en investerare, en ”principal”, 

delegerar insamling och bedömning av informa-

tion som är relevant för investeringsbeslut till en 

specialist, en ”agent”. I regel innehåller sådana 

kontrakt bonusar vid lyckade investeringar 

medan det är mycket ovanligt att kontrakten är 

utformade så att agenten blir betalningsskyldig 

till principalen när denne misslyckas. En fråga 

som analyseras är i vad mån denna restriktion 

påverkar hur ett optimalt kontrakt bör vara ut-

format.

projektansvarig: assar lindbeck
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ifn eftersträvar en hög forskningsproduk-

tivitet. Ökad produktivitet utan bibehål-

len 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 tid-

skrifter som får störst akademiskt genomslag. 

Nedan sammanfattas de kvantitativa och 

kvalitativa resultaten av IFN:s forskning un-

der 2017. 

I normalfallet redovisas den egna forskning- 

en i form av uppsatser på engelska. Efter att 

en uppsats genomgått en första kvalitetsgran-

skning ges den ut i IFN:s working paper-serie. 

Serien innehåller även uppsatser som utom-

stående forskare i huvudsak författar när de är 

gästforskare vid IFN. 

I figur 1 anges antalet utgivna working papers 

åren 2001–2017. Antalet låg i genomsnitt på 22 

per år till och med 2005. Från 2006 ökade an-

talet. År 2008 var ett absolut toppår i institu-

tets historia med 56 utgivna working papers. 

De senaste tre åren har i genomsnitt cirka 50 

papers givits ut. Under 2017 utgavs 48 stycken.

Produktiviteten har ökat väsentligt under senare år. 2017 blev 
ännu ett rekordår vad gäller internationella publiceringar.

Forskningsproduktionen
vid IFN 2017

figur 1.  antal working papers utgivna av ifn, 
2001–2017.
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figur 2.  antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2001–2017.

Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfattare. En artikel med en extern medförfattare 
räknas som 0,71, med två externa medförfattare som 0,58 osv., enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare). Kommen-
tarer,  noter och repliksvar räknas som en halv artikel.

Att mäta hur mycket som publiceras utanför 

IFN:s egen serie är inte lika enkelt. Veten- 

skapliga publikationer kan ta sig olika former. 

Det är dessutom önskvärt att justera för om 

ett arbete skrivits tillsammans med kollegor 

utanför IFN. Det enklaste måttet utgörs av en 

summering av antalet publicerade tidskrifts- 

artiklar och kapitel i samlingsvolymer. Detta 

mått anges i figur 2 för perioden 2001–2017. 

2017 publicerades 74 arbeten, vilket är det 

högsta antalet i IFN:s historia. 

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. 2017 

publicerades 68 tidskriftsartiklar (40 med ju- 

stering för externa medförfattare). Även anta-

let tidskriftsartiklar är det högsta för ett enskilt 

år i institutets historia. 

Då 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 2017 antogs 68 

artiklar och bokkapitel för publicering (här kan 

dock en viss underrapportering förekomma). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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

Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 
2001 – 2017



56  IFN ÅRSBOK 2017

Anm.: Se figur 2.

figur 3.  antal artiklar i peer review-granskade tidskrifter, 2001–2017.

Måtten på föregående sida 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 högkvalita-

tiva tidskrifter och bokserier som möjligt. 

Med enstaka undantag gäller att forsk- 

ning som publiceras i ämnets topptidskrifter 

får ett mångdubbelt större genomslag. För att 

ta hänsyn till publikationernas kvalitet har 

vi utvecklat ett internt poängsystem, vilket 

redovisas i bilagan på sidan 59. 

figur 4.  antal publiceringspoäng baserat på ifn:s poängskala 2001–2017.

Anm.: Se figur 2.
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tabell 1.   böcker och avhandlingar skrivna av ifn-forskare, 2008–2017.

utgivning på svenska

Eftersom den akademiska ”tredje upp-

giften”, dvs. att kommunicera sin forskning 

även utanför forskarsamhället, ingår i IFN:s 

verksamhet, har publikationer på svenska 

en väsentlig betydelse. I de flesta fall skriver 

forskarna artiklar för svenskspråkiga tid-

skrifter som Ekonomisk Debatt och Ekono-

miska 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 inslag 

är att på forskningsbasis analysera frågor 

av hög ekonomisk-politisk relevans. Vi ger 

ut dessa arbeten i institutets serie svenska 

publicerade artiklar. År 2017 innehöll denna 

serie 31 publikationer. 

För att ytterligare synliggöra insatser inom 

ramen för den tredje uppgiften listas nu-

mera också populärvetenskapliga artiklar 

och recensioner i svenska tidskrifter som 

Balans, Respons och Axess och i interna-

tionella magasin och skriftserier. Under 2017 

publicerade IFN:s forskare 15 sådana bidrag 

på svenska och 10 artiklar på engelska.

*I avhandlingar ingår licentiat- och doktorsavhandlingar.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Böcker 
på 
engelska

2 1 3 0 1 1 2 1 4 3

Antolo-
gier på 
engelska

3 2 2 1 3 2 2 2 0 0

Böcker 
på 
svenska

1 0 1 0 5 2 8 4 7 5

Antolo-
gier på 
svenska

1 2 1 1 3 4 3 1 1 1

Avhand- 
lingar*

1 3 0 2 3 0 1 2 2 3

TOTALT 8 8 7 4 15 9 16 10 14 12

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarju- 

sterade publiceringspoäng. Den kvalitetsju- 

sterade poängen är 197 år 2017, vilket är en 

ökning med 10 procent eller 18 poäng från 

2016, som var det tidigare toppåret. Även vid 

justering för antalet externa medförfattare är 

2017 ett toppår vad gäller publiceringspoäng 

(144 poäng jämfört med den tidigare högsta 

noteringen på 133).

IFN:s forskare publicerar även böcker och 

avhandlingar – se tabell 1. Under 2017 publi- 

cerades 12 böcker och avhandlingar.
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För att på ett tydligt sätt samla uppsatser 

med stor relevans för aktuella näringslivs-

relaterade frågeställningar finns sedan 2006 

skriftserien IFN policy papers. I denna serie 

utkom fem arbeten. 

I serien Forskningsöversikter samlar vi 

kortare och längre rapporter som ger en 

översikt av forskningsläget på för IFN cen-

trala områden (ingår i princip alltid i andra 

serier). Översikterna ska vara författade av 

IFN-forskare. De kortare bidragen har i regel 

publicerats i IFN:s Nyhetsbrev/Newsletter. 

Övriga forskningsöversikter är ofta resultatet 

av de enskilda forskarnas samarbeten med 

myndigheter och andra uppdragsgivare. 

Under 2017 utkom tre översikter. 

figur 5. svenska publicerade artiklar, 2001–2017.

Anm.: Se figur 2. 

IFN:s forskare deltar också i betydande grad 

i samhällsdebatten med egna inlägg i dags- 

press och andra tidningar. Totalt 69 debatt- 

artiklar publicerades under 2017, varav 11 

bidrag i Svenska Dagbladet och 28 i Dagens 

Nyheter. Därutöver har IFN:s forskare publi- 

cerat 18 artiklar i nordiska tidningar i form av 

krönikor som inte bedömts som forsknings-

baserade. Dessa finns listade på IFN:s webb-

plats under rubriken Övrigt på svenska.
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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, AEJ: Microeconomics, Journal of 

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

(som ej har 8 poäng enligt ovan).

Tidskrifter utanför economics klassificerade som 4 enligt AJG.

Övriga tidskrifter inom economics med 3 enligt AJG.

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

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

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

Övriga referee-granskade tidskrifter.

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

poängen bli högre.

Övriga bokkapitel (boken bör vara registrerad i EconLit).
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2–4

1

I sammanställningen ingår arbeten utförda vid IFN till sitt fulla värde. 

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

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

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

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.

referens

Cremer, Rolf D., Angus Laing, Bob Galliers och Anne Kiem (2015), 

ABS Academic Journal Guide 2015. London: Chartered Association 

of Business Schools (ABS). Tillgänglig online: http://charteredabs.

org/academic-journal-guide-2015.

3

1
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Publikationer och  
akademiska seminarier
Under denna rubrik finns artiklar som publicerats i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter, 
populärvetenskapliga tidskrifter och rapporter. De anges i bokstavsordning efter den första för- 
fattarens efternamn – på svenska och sedan på engelska. 

Publicerade artiklar

Artiklar på svenska 
Andersson, Martin (2017), ”Vad betyder 

stora kunskaps- och teknikintensiva 

företag för Sverige?”. Näringspolitiskt 

Forum Rapport #19. Stockholm: Entre-

prenörskapsforum.

Andersson, Martin och Johan P. Larsson 

(2017), ”Näringslivsdynamik, städer 

och agglomerationsekonomier – forsk- 

ningsöversikt och agenda”. PM 2017:08. 

Östersund: Tillväxtanalys.

Andersson, Martin, Johan P. Larsson och 

Joakim Wernberg (2017), ”Närhet och 

nätverk – urbaniseringens roll utanför 

storstäderna”. Stockholm: Fastighets- 

ägarna.

Bergh, Andreas (2017), ”Hotas tilliten 

i Europa av ökad migration?”. Sid. 

111–129 i Antonina Bakardjieva Engel-

brekt, Anna Michalski och Lars Oxel-

heim, red., Tilliten i EU vid ett vägskäl. 

Europaperspektiv 2017. Stockholm: 

Santérus Förlag.

Bergh, Andreas (2017), ”Tre böcker av 

Roland Paulsen – en kritisk läsning”. 

Ekonomisk Debatt 45(3), 18–29.

Calmfors, Lars (2017), ”Eurokrisen, eu-

rosamarbetets regelsystem och den 

framtida integrationen”. Sid. 1–78 i 

Rapport 2017:1. Stockholm: Sieps.

Calmfors, Lars (2017), ”Hur ändamålsen-

lig är industrins märkessättning?”. 

Ekonomisk Debatt 45(5), 5–21.

Calmfors, Lars (2017), ”Hur får forsknings- 

underlag genomslag i politiken? Reflek- 

tioner utifrån egna erfarenheter”. Sid. 
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Farzad Saidi, Handelshögskolan i Stockholm: 

”Patents as Substitutes for Relationships”. 

Medförfattare: Alminas Zaldokas.

onsdagen den 1 februari

Alois Stutzer, University of Basel, Schweiz: 

”Democratic Involvement Increases Immi-

grants’ Compliance with the Law”. Medförfat-

tare: Michaela Slotwinski och Cédric Gorinas.

onsdagen den 8 februari

Rui Silva, London Business School, London: 

”Can Credit Rating Agencies Affect Election 

Outcomes?”. Medförfattare: Igor Cunha och 

Miguel A. Ferreira.

onsdagen den 15 februari

Gabrielle Fack, Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne och Paris School of Economics, 

Frankrike: ”Beyond Truth Telling: Preference 

Estimation with Centralized School Choice”. 

Medförfattare: Julien Grenet och Yinghua He.

onsdagen den 22 februari

Morten Bennedsen, INSEAD Europe Campus, 

Fontainebleau, Frankrike: ”Drivers of Efforts: 

Evidence from Employee Absteneeism”. Med-

författare: Margarita Tsoutsoura och Daniel 

Wolfenzon.

IFN:s seminarieserie 

Margarita Tsoutsoura, University of Chicago, presenterade uppsatsen “Caught with the Hands in the Cookie Jar: Firm Growth and 
Labor Reallocation after Exposure of Corrupt Practices” på ett forskarseminarium i mars månad.
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onsdagen den 8 mars

Sonja Opper, Lunds universitet: ”Entre-

preneurship in a Transition Economy: How 

Regional Culture Shapes China’s Private 

Firm Economy”. Medförfattare: Fredrik N.G.  

Andersson.

onsdagen den 15 mars

Roine Vestman, Stockholms universitet: ”Are 

Mutual Fund Managers Paid For Investment 

Skill?”. Medförfattare: Markus Ibert, Ron  

Kaniel och Stijn Van Nieuwerburgh.

onsdagen den 22 mars

Margarita Tsoutsoura, University of Chicago, 

USA: ”Caught with the Hand in the Cookie 

Jar: Firm Growth and Labor Reallocation after 

Exposure of Corrupt Practices”. Medförfattare: 

Spyridon Lagaras och Jacopo Ponticelli.

onsdagen den 29 mars

Helena Maria Fornwagner, University of Inns-

bruck, Österrike: ”Incentives to Lose Revisited: 

The NHL and Its Tournament Incentives”.

onsdagen den 5 april

Philipp Schröder, Aarhus University, Dan-

mark: ”One-off Export Events”. Medförfattare: 

Ingo Geishecker och Allan Sørensen.

onsdagen den 19 april

Arizo Karimi, Uppsala universitet: ”Parent-

hood, Family Friendly Firms and the Gender 

Gaps in Work Careers”. Medförfattare: V. Jo-

seph Hotz och Per Johansson.

onsdagen den 26 april

Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm: 

”Issuer Credit Quality, Callable Bonds and 

Debt Overhang”. Medförfattare: Per Johans-

son, Viktor Thell och Dong Yan.

onsdagen den 3 maj

Joanna Tyrowicz, University of Warsaw, Po-

len: ”Pushed into Necessity? Gender Gaps in 

the Labor Market and Entrepreneurship of 

Women”. Medförfattare: Magdalena Smyk.

onsdagen den 10 maj

Ashwini Agrawal, London School of Econom-

ics, England: ”Job Search during the Crisis”.

onsdagen den 17 maj

Victor Lavy, University of Warwick, England: 

”Persistency in Teachers’ Grading Biases and 

Effect on Longer Term Outcomes: Univer-

sity Admission Exams and Choice of Field of 

Study”. Medförfattare: Rigissa Megalokono-

mou.

onsdagen den 24 maj

Andrés Rodríguez-Pose, London School of 

Economics, England: ”Institutional Change 

and the Development of Lagging Regions in 

Europe”. Medförfattare: Tobias Ketterer.

onsdagen den 31 maj

Antonios Koumpias, University of Michigan-

Dearborn, USA: ”The Effects of Compliance 

Reminders on Personal Income Tax Payments 

in Greece: Evidence from a Regression Discon-

tinuity Design”.

onsdagen den 7 juni

Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stock-

holm: ”The Long-Term Effect of Wealth on 

Subjective Wellbeing”.

onsdagen den 30 augusti

Per Pettersson-Lidbom, Stockholms univer-

sitet: ”Political Power, Resistance to Techno-

logical Change and Economic Development: 

Evidence from the 19th century Sweden”. 

Medförfattare: Björn Tyrefors Hinnerich och 

Erik Lindgren.
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onsdagen den 6 september

Adrian Adermon, IFAU: ”The Role of the Im-

mediate and Extended Family in the Forma-

tion of Wealth: Evidence from Sweden”. Med-

författare: Kristin Gunnarsson.

onsdagen den 13 september

Joakim Westerlund, Lunds universitet och 

Deakin University, Melbourne, Australien: 

”CCE in Fixed-T Panels”. Medförfattare: Yana 

Petrova och Milda Norkute.

onsdagen den 20 september

Robert Ritz, University of Cambridge, Eng-

land: ”Carbon Pricing and Firm Profits: Theory 

and Estimates for US Airlines”. Medförfattare: 

Felix Grey.

onsdagen den  27 september

Annalisa Scognamiglio, CSEF University of 

Naples Federico II, Italien: ”Career Risk and 

Market Discipline in Asset Management”. Med-

författare: Andrew Ellul och Marco Pagano.

onsdagen den 4 oktober

Bruno Caprettini, University of Zurich, 

Schweiz: ”Rage against the Machines: Labor-

Saving Technology and Unrest in England, 

1830–32”. Medförfattare: Hans-Joachim Voth.

onsdagen den 11 oktober

Karin S. Thorburn, Norwegian School of Eco-

nomics (NHH), Norge: ”How Costly is Forced 

Gender-balancing of Corporate Boards?”. 

Medförfattare: B. Espen Eckboy och Knut 

Nygaard.

onsdagen den 18 oktober

David Seim, IFN och Stockholms universitet: 

”On the Accumulation of Wealth: The Role of 

Inheritance”. Medförfattare: Arash Nekoei.

onsdagen den 25 oktober

Mika Kortelainen, VATT Institute for Eco-

nomic Research, Helsingfors och University of 

Manchester, England: ”Short-and Long-Term 

Effects of Public School Choice”. Medförfat-

tare: Isa Kuosmanen, Liisa T. Laine och Miikka 

Rokkanen.

måndagen den 13 november

Edward P. Lazear, Stanford University, USA: 

”Why Are Some Immigrant Groups More Suc-

cessful than Others?”.

onsdagen den 22 november

Katrine V. Löken, University of Bergen, Norge: 

”Incarceration, Recidivism and Employment”. 

Medförfattare: Manudeep Bhuller, Gordon B. 

Dahl och Magne Mogstad.

onsdagen den 29 november

Andrea Ichino, European University Institute, 

San Domenico di Fiesole, Italien: ”Economic 

Incentives and Gender Identity”. Medförfat-

tare: Martin Olsson, Barbara Petrongolo och 

Peter Skogman Thoursie.

onsdagen den 6 december 

Ingela Alger, Toulouse School of Economics, 

Frankrike: ”Morality and Altruism: Evolution-

ary Foundations and Economic Implications”. 

Medförfattare: Jörgen W. Weibull.
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Brown bag-seminarier
I denna seminarieserie presenteras arbeten på ett tidigare stadium jämfört 
med forskarseminarier; se föregående sidor.

måndagen den 23 januari

Mark Bernard, Post- och Telestyrelsen (PTS): 

”Finding Cooperators: Sorting through Re-

peated Interaction”. Medförfattare: Jack Fan-

ning och Sevgi Yuksel.

måndagen den 30 januari

Ariel Marek Pihl, University of California, USA: 

”Head Start and Mothers: Free Child Care or 

Parenting Intervention?”.

måndagen den 20 februari

Mårten Blix, IFN: ”Digitalization, Immigration 

and the Welfare State”. 

måndagen den 20 mars

Johan Karlsson, Handelshögskolan vid Örebro 

universitet: ”Family Firm Performance and Re-

gional Context: Does Regional Context Matter 

for Family Firm Growth?”.

måndagen den 27 mars

Kristin Gunnarsson, Uppsala universitet: 

”Women in Top Incomes: Evidence from Sweden 

1974–2013”. Medförfattare: Anne Boschini och 

Jesper Roine.

måndagen den 3 april 

Lovisa Persson, IFN: ”Productivity in Home Care 

Services”. Medförfattare: Henrik Jordahl.

måndagen den 24 april

Lars Persson, IFN: ”Who Becomes the Ultimate 

Superstar? The Educated Underdog”. Medförfat-

tare: Per Hjertstrand och Pehr-Johan Norbäck.

måndagen den 15 maj

Björn Tyrefors Hinnerich, IFN: ”Do Mild Sen-

tences Deter Crime? Evidence Using a Regres-

sion-Discontinuity Design”. Medförfattare: Per 

Pettersson-Lidbom och Mikael Priks.

I december presenterade Matilda Kilström, Stockholms universitet, studien “Should I Stay or Must I Go? Temporary Protection and 
Refugee Outcomes”.
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måndagen den 22 maj

Wolfgang Gick, IFN och Free University of Bozen-

Bolzano, Italien: ”Information and Contract De-

sign Under Nested Information Structures”.

måndagen den 29 maj 

Sebastian Escobar, Uppsala universitet: ”The 

Extent of Inheritance Tax Planning: Spousal Be-

quests and Under-reporting of Inheritances in 

Sweden”.

måndagen den 12 juni

Olle Hammar, Uppsala universitet: ”Global Earn-

ings Inequality 1970–2015: Evidence from a New 

Database”. Medförfattare: Daniel Waldenström.

måndagen den 18 september

Carl Magnus Bjuggren, IFN: Avoiding the House-

wife Stigma: ”Self-Employment as a Female Ca-

reer Choice”. Medförfattare: Magnus Henrekson.

måndagen den 25 september

Louise Johannesson, IFN och Örebro uni- 

versitet: ”Multilateral Gains and Bilateral Deals”.

måndagen den 2 oktober

Michaël Bikard, London Business School, Eng-

land: ”The Location of Academic Institutions 

and Knowledge Flow to Industry: Evidence from 

Simultaneous Discoveries”. Medförfattare: Matt 

Marx.

måndagen den 16 oktober

Mathias Ekström, IFN och Norwegian School 

of Economics (NHH), Bergen, Norge: ”Exercise 

Improves Academic Performance”. Medförfat-

tare: Alexander W. Cappelen, Gary Charness, Uri 

Gneezy och Bertil Tungodden.

måndagen den 23 oktober

Luca Fumarco, STATEC, Luxemburg: ”Relative 

Age Effects in the Sports Labour Market: The Ca- 

ses of Serie A and NHL”. Medförfattare: Benjamin 

G. Gibbs, Jonathan A. Jarvis, och Giambattista 

Rossi.

måndagen den 6 november

Keith Ruddell, IFN: ”Multi-product Supply Func-

tion Equilibria”. Medförfattare: Pär Holmberg och 

Bert Willems.

måndagen den 20 november 

Dany Kessel, Stockholms universitet: ”Revisiting 

the Housing Wealth Effect”. Medförfattare: Björn 

Tyrefors Hinnerich och Roine Vestman.

måndagen den 4 december

Johannes Hagen, Internationella Handelshög-

skolan i Jönköping (JIBS): ”The Effect of Fixed-

term Pensions on the Retirement Decision and 

Labor Supply among Older Workers”. Medförfat-

tare: Gabriella Sjögren-Lindquist och Daniel 

Hallberg.

måndagen den 11 december 

Matilda Kilström, Institutet för internationell 

ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet: 

”Should I Stay or Must I Go? Temporary Protec-

tion and Refugee Outcomes”. Medförfattare: 

Birthe Larsen och Elisabet Olme.
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Ingela Alger, Toulouse School of Economics, 

Frankrike

Michaël Bikard, London Business School, 

England

Clemens Fuest, CESifo and University of Mu-

nich, Tyskland

Niklas Garnadt, University of Mannheim, 

Tyskland

Jan Heufer, Erasmus University Rotterdam, 

Nederländerna

André van Hoorn, Radboud University Nij- 

megen, Nederländerna

Antonios M. Koumpias, University of Michi-

gan-Dearborn, USA 

Victor Lavy, University of Warwick, England

Edward Lazear, Stanford University, USA

Johannes Mauritzen, BI Norwegian Business 

School, Campus Trondheim, Norge

Dieter Pennerstorfer, WIFO, Austrian Insti-

tute of Economic Research, Österrike 

Robert Ritz, University of Cambridge, Eng-

land

Annalisa Scognamiglio, CSEF, University of 

Naples Federico II, Italien

Konrad Stahl, University of Mannheim, Tysk-

land

Karin S. Thorburn, Norwegian School of Eco-

nomics (NHH), Oslo, Norge

Bert Willems, Tilburg University, Nederlän-

derna

Frank A. Wolak, Stanford University, USA

I förteckningen anges ett urval av de gästforskare som under året vistats på  
IFN. Därutöver har ett stort antal internationella forskare besökt IFN i sam-
band med workshops och vetenskapliga konferenser.

Karin S. Thorburn, Norwegian School of Economics i Oslo,  gästade IFN i oktober månad. Hon höll bland annat ett forskarsemina-
rium på temat “How Costly is Forced Gender-Balancing of Corporate Boards?”.

Gästforskare
Utländska gästforskare under året



IFN ÅRSBOK 2017 79

Publika aktiviteter
Närvaro i media

det ingår explicit i en IFN-forskares 

arbetsuppgifter att kommunicera sin forsk- 

ning även utanför akademin. Forskare vid IFN 

deltar aktivt i media med egna inlägg och ger 

intervjuer. Utöver debattartiklar och krönikor 

medverkar eller omnämns IFN:s forskning,  

forskare och affilierade forskare i ett stort antal 

ledare, nyhetsartiklar och reportage i både 

tryckt form och i etermedia. 

Under 2017 förekom IFN:s namn, forskare eller 

forskning i drygt 1 000 artiklar i traditionella 

medier, det vill säga tidningar, radio och tv.   

Det handlar om texter av olika längd i form av 

debattinlägg, ledare, intervjuer, nyhetstexter 

och notiser. Flera hundra artiklar och notiser 

har även publicerats i engelskspråkiga medier. 

Flera är de IFN-forskare som regelbundet skrivit 

krönikor: Andreas Bergh och Lars Calmfors på 

Dagens Nyheters ledarsida,  Gabriel Heller Sahl-

gren på Göteborgs-Postens ledarsida, Henrik Jor-

dahl för borgerliga landsortstidningar (Svenska 

Nyhetsbyrån) och Christian Bjørnskov för danska  

Børsen. 69 publicerade debattartiklar och 

krönikor av debattkaraktär hade under året  

IFN-forskare som författare. 

IFN var under 2017 även närvarande på i första 

hand Facebook och Twitter (svenska och eng- 

elska) men även på Linkedin och Instagram. 

Under året publicerades ett antal egenpro-

ducerade poddsändningar om forskning. På 

Youtube publicerades videor från främst pu- 

blika seminarier. Flera av dessa lockade många 

tittare, exempelvis det om boken Kunskapssy- 

nen och pedagogiken. Publika aktiviteter görs 

på detta sätt tillgängliga även på ifn.se.

Magnus Henrekson intervjuades för Axess tv av PJ Anders Linder. Det handlade om boken Kunskapssynen och pedagogiken 
(Dialogos förlag, 2017).
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Policyinriktade debattartiklar och krönikor under 2017

Andersson, Eva m.fl. (2017), ”Lottning 

bättre än närhet och kötid för att bryta 

segregering”. Dagens Nyheter, 30 april.

Andersson, Eva m.fl. (2017), Slutre- 

plik: ”Planeringsrisken inte unik för 

skolföretag”. Dagens Nyheter, 8 maj.

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, 

Niklas Bremberg, Anna Michalski och 

Lars Oxelheim (2017), ”Risk att det 

folkliga stödet för EU snabbt under-

mineras”. Dagens Nyheter, 30 januari.

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, 

Niklas Bremberg, Anna Michalski och 

Lars Oxelheim (2017), ”Nordiskt sam- 

arbete behövs för att stärka medborgar-

nas tillit till EU”. Hufvudstadsbladet, 17 

mars.

Bergh, Andreas (2017), ”Vad har 

invandrare, frihandel och robotar 

gemensamt?”. Svenska Dagbladet, 29 

januari.

Bergh, Andreas (2017), ”Det behöver 

fungera – också i Rosengård”. Svenska 

Dagbladet, 5 mars. 

Bergh, Andreas (2017), ”Brott ska både 

räknas och vägas”. Dagens Nyheter, 5 

maj.

Bergh, Andreas (2017), ”Frihandel ger 

inte fler jobb”. Dagens Nyheter, 31 maj.

Bergh, Andreas (2017), ”En tumregel 

för välstånd”. Dagens Nyheter, 14 juli.

Bergh, Andreas (2017), ”Frågan om 

könsskillnader fick magkänsla att 

ersätta tänkande”. Dagens Nyheter, 17 

augusti.

Bergh, Andreas (2017), ”Nej, de unga 

har inte blivit fattigare än sina föräld- 

rar”. Dagens Nyheter, 18 september.

Bergh, Andreas (2017), ”Någon väljer 

alltid – men vem?”. Dagens Nyheter, 26 

oktober.

Bergh, Andreas (2017), ”Kroppsspråket 

var ingen genväg”. Dagens Nyheter, 23 

november.

Bergh, Andreas (2017), ”Vi har blivit 

blinda för handelns fördelar”. Dagens 

Nyheter, 18 december.

Bergström, Andreas och Åsa Hansson 

(2017), ”Höghastighetståg ingen lönsam 

lösning”. Göteborgs-Posten, 12 maj.

Bernitz, Ulf, Moa Mårtensson, Lars 

Oxelheim och Thomas Persson (2017), 

”EU har inte råd att blunda för klyftor-

na”. Svenska Dagbladet, 20 november.

Bernitz, Ulf, Moa Mårtensson, Lars 

Oxelheim och Thomas Persson (2017), 

”Stolta söndagsförkunnelser räcker inte 

för att minska välfärdsgapet inom EU”. 

Hufvudstadsbladet, 24 november.

Bjørnskov, Christian (2017), ”Vinder af 

nobelpris har en blind vinkel”. Børsen, 

12 oktober.

Blix, Mårten (2017), ”Höga skatter 

utmanas av digitaliseringen”. Dagens 

Industri, 17 maj.

Blix, Mårten (2017), ”Basinkomst kan 

försämra för låginkomsttagare”. Dagens 

Nyheter, 8 juli.

Blix, Mårten (2017), ”Riksbanken bör 

fokusera mer på stabilitet”. Svenska 

Dagbladet, 1 oktober.

Blix, Mårten och Özge Öner (2017), 

”Digitaliseringen är en ödesfråga för 

landsbygden”. Svenska Dagbladet, 2 

januari.

Braunerhjelm, Pontus, Johan Eklund, 

Magnus Henrekson och Arvid Malm 

(2017), ”Värna jobbskapande företag”. 

Dagens Industri, 3 februari.

Calmfors, Lars (2017), ”Bryt låsningen 

om enkla jobb”. Dagens Nyheter, 2 mars.

Calmfors, Lars (2017), ”Höj skatterna 

för att rusta upp försvaret”. Dagens Ny-

heter, 27 mars.

Calmfors, Lars (2017), ”Svårt mins- 

ka offentliga utgifter”. Dagens Nyheter,  

6 april.

Calmfors, Lars (2017), ”Ompröva in-

dustrins lönenorm”. Dagens Nyheter, 22 

maj.

Calmfors, Lars (2017), Replik: ”Den 

svenska avtalsmodellen riskerar att 

haverera”. Dagens Industri, 9 juni.
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Calmfors, Lars (2017), ”Ifrågasätt löne-

normen”. Dagens Industri, 20 juni.

Calmfors, Lars (2017), ”Borgerliga 

partier måste välja mellan S och SD”. 

Dagens Nyheter, 21 juni.

Calmfors, Lars (2017), ”Privata ar-

betsförmedlare är ingen mirakelkur”. 

Dagens Nyheter, 18 juli.

Calmfors, Lars (2017), ”Därför har 

Trump fel om USA:s ekonomi”. Dagens 

Nyheter, 24 juli.

Calmfors, Lars (2017), ”Sikta på 

bankunionen – på sikt”. Dagens Ny-

heter, 30 augusti.

Calmfors, Lars (2017), ”Värna analysor-

ganens oberoende”. Dagens Nyheter, 20 

oktober.

Calmfors, Lars (2017), ”Stryp inte 

handeln med tjänster”. Dagens Nyheter, 

14 december.

Eklund, Johan, Magnus Henrekson 

och Mikael Stenkula (2017), ”Alla kan 

bli vinnare i en globaliserad värld”. 

Göteborgs-Posten, 14 maj.

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson, 

Martin Ingvar och Ingrid Wållgren 

(2017), ”Synen på kunskap är skolans 

största problem”. Svenska Dagbladet, 

20 augusti.

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson, 

Martin Ingvar och Ingrid Wållgren 

(2017), ”Replik: Att se problemen är 

inte att vara bakåtsträvare”. Svenska 

Dagbladet, 28 augusti.

Folke, Olle, Erik Lundin och Johanna 

Rickne (2017), ”Kvinnliga kirurgers 

prestationer undervärderas systema- 

tiskt”. Feministiskt perspektiv, 5 decem-

ber.

Folke, Olle, Torsten Persson och Johan-

na Rickne  (2017), Replik: ”Osanningar 

om forskning”. Svenska Dagbladet, 26 

maj.

Hammarstedt, Mats och Per Skedinger 

(2017), ”Arbetsmarknadens parter bör 

experimentera med minimilöner”. Da-

gens Arena, 27 november.

Hansson, Åsa och Andreas Bergström 

(2017), ”Snabbtåget blir ännu dyrare än 

beräknat”. Dagens Industri, 28 februari.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Me- 

ningslöst att leta särdrag i andra skolsys-

tem”. Göteborgs-Posten, 9 januari.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Skol-

politik får inte grundas på kalkonforsk- 

ning”. Dagens Samhälle, 24 januari.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Även 

asylpolitiken måste byggas på forsk- 

ning”. Dagens Samhälle, 7 februari.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Bred 

integration kräver fokus på human- 

kapital”. Göteborgs-Posten, 20 februari.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Adjö 

kära välfärdsutredning”. Göteborgs-

Posten, 13 maj.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Det 

går inte att lita på förändringarna i 

Pisa”. Göteborgs-Posten, 26 juni.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”All 

forskning är inte jämlik”. Göteborgs-

Posten, 7 augusti.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), 

”Skolverket tolkar Pisa fel – likvär-

digheten inte försämrad”. Dagens Ny-

heter, 30 augusti.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Rep-

lik: Varför basunera ut osäkra slutsat-

ser?”. Dagens Nyheter, 6 september.

Heller Sahlgren, Gabriel (2017), ”Upp 

till bevis för borgerligheten i skolpoli-

tiken”. Göteborgs-Posten, 8 december.

Jordahl, Henrik (2017), ”Illa dold skat-

tehöjning i äreräddande syfte”. Dagens 

Nyheter, 1 mars.

Jordahl, Henrik (2017), Svar till Per 

Molander om ESO-rapporten ”Dags för 

omprövning”. Sjukhusläkaren, 18 april.

Jordahl, Henrik (2017), ”Partier som 

lever på hoppet”. Norrbottens-Kuriren, 

29 maj.

Jordahl, Henrik (2017), ”Pedagogisk 

återvändsgränd”, Norrbottens-Kuriren, 

30 augusti.
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Jordahl, Henrik (2017), ”Alternativa 

fakta i USA och Sverige”. Gotlands Alle-

handa, 8 november.

Lindbeck, Assar och Mats Persson 

(2017), ”Missvisande att hävda att inte-

grationen blivit bättre”. Dagens Nyheter, 

1 april.

Lindbeck, Assar och Mats Persson 

(2017), Slutreplik: ”Risk att integra-

tionen blir ännu sämre”. Dagens Ny-

heter, 7 april.

Lindqvist, Erik (2017), ”Sanandajis 

bok är inte ohederlig”. Svenska Dag-

bladet, 20 maj.

Lundin, Erik (2017), ”Bötfäll kom-

muner som inte redovisar vattenkost-

nader”. Dagens Samhälle, 27 oktober.

Rickne, Johanna (2017), ”Använd 

fördomarna om kvinnor till din egen 

fördel”. Arbetsvärlden, 20 april.

Rickne, Johanna (2017), ”Förvänt-

ningarna som förstör för oss”. Arbets-

världen, 8 november.

Rickne, Johanna och Olle Folke (2017), 

”Var är den feministiska forskningspoli-

tiken?”. Feministiskt Perspektiv, 19 april.

Wennström, Johan (2017), ”Så nära var 

Norge att få sin stat helt upplöst”. Da-

gens Nyheter, 6 april.

Wennström, Johan (2017), ”Har Sovjet-

metoder förstört våra barns studiemoti-

vation?”. Svenska Dagbladet, 22 juni.

Wennström, Johan (2017), ”Så gick 

Frankrike och Sverige i samma skolfäl-

la”. Svenska Dagbladet, 15 augusti.

Wennström, Johan (2017), ”Plats för 

alla utom de mest sårbara”. Kvartal, 14 

november.

Öner, Özge (2017), ”Kostsamt att bryta 

den egna kulturens regler”. Dagens 

Samhälle, 18 maj.

4 april | Fredrik Wester, vd för Paradox Interactive, 

besökte IFN inom ramen för institutets serie med 

näringslivskontakter. Möten som detta är tänkta att ge 

idéer till forskningsfrågor men också att förankra forsk- 

ningen i företagens och näringslivets vardag.

Wester berättade om Paradox som utvecklar hi- 

storiska strategispel och börsintroducerades 2016. 

Företaget har i dag 175 medarbetare och 10 partner- 

företag som producerar spel. Att locka till sig rätt an-

ställda är en central fråga för Paradox. I sin presentation 

på IFN förklarade Fredrik Wester att mycket handlar om 

företagskulturen/-identiteten. 
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På scenen ses från vänster Clemens Fuest, Cecilia Garme (moderator), Karolina Ekholm, Alice Teodorescu och Assar Lindbeck. Foto:  
Karl Gabor.

eeag report 2017 från det tyska forskningsin-

stitutet CESifo presenterades på ett semina-

rium med titeln ”Economic Policy and the Rise 

of Populism”. 

Vad driver populism, frågade professor Cle- 

mens Fuest, CESifo, München, i sin presenta-

tion. Hans svar var ”den stora tillströmningen 

av invandrare”, men också ”globaliseringen 

och att människor ser sig som förlorare”. 

Fuest förklarade att ekonomiska kriser men 

även vissa icke-ekonomiska faktorer, exempel-

vis brist på förtroende, bidragit till att populis-

men växt. För att tygla denna utveckling, sa 

han, måste vi bejaka politiska meningsskiljak-

tigheter. ”Politikerna måste erkänna att poli-

tiska beslut och den ekonomiska utvecklingen 

skapar vinnare och förlorare; och att förlorarna 

har rätt att vara missnöjda, men inte har rätt 

till gottgörelse”. Han sa att välfärdsstater i dessa 

lägen bör skydda de som är förlorare.

Professor Assar Lindbeck, IFN och Stockholms 

universitet, ställde frågan vem som är populist. 

Är det den som erkänner problemet eller den 

som skyler över? 

Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på 

Göteborgs-Posten, menade liksom rapport-

författarna att populister emellanåt ställer de 

rätta frågorna, men har fel svar och att detta är 

problemet i Sverige: ”Ett parti [SD] har ibland 

tagit upp de rätta frågorna och med detta har 

övriga partier ansett sig förhindrade att ta itu 

med problemen.” 

Karolina Ekholm, statssekreterare hos finans-

minister Magdalena Andersson, sa att hon till-

talades av en tanke i rapporten, nämligen att 

den finansiella krisen, och hur den hanterades, 

kan ha givit näring åt populism. ”Eftersom 

eliten, som föreföll vara ansvarig för krisen, 

tycktes gå igenom den relativt oskadd medan 

vanliga människor upplevde svåra tider.”

Policyseminarier
6 april 

Populärt seminarium om populism
att läsa:

2017 EEAG Report on 

the European Economy, 

Chapter 2:  Economic 

Policy and the Rise of 

Populism – It’s Not So 

Simple (CESifo), av 

Torben M. Andersen, 

Giuseppe Bertola, John 

Driffill, Clemens 

Fuest, Harold James, 

Jan-Egbert Sturm och 

Branko Uroševic.
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I panelen ingick (från vänster) Jeanette Andersson, Håkan Hillefors, Peter Voigt, Anna Maria Corazza Bildt och Magnus Henrekson.  
Thomas Gür var moderator. Foto: Bosse Johansson.

i samarbete med europakommissionens re- 

presentation i Sverige presenterades studien 

Institutional Reform for Innovation and En-

trepreneurship: An Agenda for Europe på ett 

seminarium i Stockholm. Studien är en del av 

Fires, ett forskningsprogram som finansieras 

av EU inom ramen för Horizon 2020. 

– Innovationer kräver entreprenörskap för att 

kunna utvecklas och omvandlas till jobb och 

ekonomisk tillväxt, förklarade Magnus Hen-

rekson när han presenterar studien. Han på-

minde om att det finns stora skillnader mellan 

medlemsstaterna – 28 varianter av kapitalism. 

Och därför måste reformer baseras på varje 

lands förutsättningar.

– Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att 

kunna skapa ett bättre ekosystem för entre-

prenörskap, sa Henrekson, som tillsammans 

med sina medförfattare Niklas Elert och Mikael 

Stenkula föreslår reformer på nio områden. 

Bland annat skydd av äganderätt, ”flyttbar” 

socialförsäkring och skatteneutralitet mellan 

ägarkategorier, finansieringskällor och olika 

typer av ekonomiska aktiviteter.

I en efterföljande panel förklarade Peter Voigt, 

analytiker vid EU-kommissionen, att EU ar-

betar för att innovationer ska omvandlas till 

entreprenörskap, genom att produkter når 

marknaden. Både Håkan Hillefors, ämnesråd 

på Näringsdepartementet, och Anna Maria 

Corazza Bildt, moderat europaparlamenta-

riker, pekade på hur viktigt det är att EU:s inre 

marknad förverkligas. Jeanette Andersson, 

affärsängel, sa att avknoppningar från större 

företag är centrala i ett entreprenöriellt ekosy- 

stem. Men det mest angelägna är, sa hon, vad 

EU kan göra när det gäller kapitalisering av 

företag.

23 maj 

EU behöver nytt ekosystem för entreprenörer
att läsa:

Institutional Reform for 
Innovation and Entre-

preneurship: An Agenda 
for Europe (Springer), 

av Niklas Elert, Magnus 
Henrekson och Mikael 

Stenkula. Boken är skriven 
inom ramen för det euro-

peiska forskningsprojektet 
Fires.  
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Marika Lindgren Åsbrink, LO, och Ulf Kristersson (M), i samtal om forskningens roll i politiken. Foto: Karl Gabor.

tillsammans med förlaget Studentlitteratur 

anordnade IFN ett seminarium med titeln ”Är 

forskning motgift mot fake news?”. I ett scen- 

samtal under ledning av Magnus Henrekson, 

IFN, förklarade Ulf Kristersson, ekonomisk-

politisk talesperson för Moderaterna, att det är 

ett problem att den politiska debatten fjärmat 

sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att 

politiker ofta lyssnar till vad just nationaleko-

nomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, 

LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor 

är problematiska i den politiska debatten. 

Tre forskare, tillika författare i antologin 

Nationalekonomins frågor berättade inled-

ningsvis om sin forskning: Johanna Möller-

ström, professor vid Humboldtuniversitetet 

i Berlin och affilierad till IFN, berättade 

om forskningen bakom kapitlet ”När vill vi 

hjälpa andra?”. ”Det finns de som alltid vill 

omfördela, det finns de som aldrig vill och det 

finns de som vill omfördela ibland”, förklarade 

hon. I USA där hennes experiment och forsk- 

ning genomförts är de två första grupperna 

cirka 30 procent vardera. Hon förklarade att i 

Sverige skulle gruppernas relativa storlek san-

nolikt vara något annorlunda.

Maria Börjesson, professor vid Statens Väg- & 

Transportforskningsinstitut, talade på temat: 

”Påverkar samhällsekonomiska kalkyler trans- 

portpolitiska beslut?”  Hon förklarade att visst 

finns det fake news inom transportsektorn, ex-

empelvis påståenden som att ”vi har en under-

hållsskuld till järnvägen” och att ”det anslås för 

lite till investeringar i transportinfrastruktur”. 

Henrik Jordahl, docent på IFN, berättade om 

sin forskning som utreder huruvida väljarna 

röstar med plånboken. Jordahl förklarade 

att väljarna ofta röstar efter vallöften som 

påverkar den privata ekonomin. Det betyder 

även att man tar vallöften på allvar. 

5 september 

Forskningens roll i politiken
att läsa:

Nationalekonomins frågor 
(Studentlitteratur). En 
antologi författad av bland 
andra IFN-forskarna 
Magnus Henrekson, Henrik 
Jordahl, Mikael Stenkula, 
Karin Edmark, Mikael 
Elinder, Johanna Möller-
ström, Maria Persson och 
Johanna Rickne.
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19 september 

Ny bok: Kunskapssynen och pedagogiken

inger enkvist, magnus henrekson, Martin 

Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin bok 

Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos 

Förlag 2017) att dagens syn på kunskap saknar 

stöd i såväl forskning som beprövad erfaren-

het. På ett seminarium förklarade tre av förfat-

tarna att lärarutbildningen måste fokusera på 

förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör 

att vi lär oss nya saker och minns dessa.

Magnus Henrekson, professor i nationaleko-

nomi IFN, inledde seminariet med att förklara 

författarnas hypoteser:

1. Den svenska skolans fallande resultat 

förklaras av den kunskapssyn som ge-

nomsyrar verksamheten.

2. Skolarbetet bygger i hög grad på inef-

fektiva pedagogiska metoder som saknar 

stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Det här innebär, sa Henrekson, att skollagen 

inte efterföljs, eftersom den stipulerar att ”ut-

bildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”. 

Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds 

universitet, förklarade att gällande läroplan 

för grundskolan är vag när målen för skolan 

formuleras. Det slås helt enkelt inte fast vad 

man ska kunna i respektive ämne utan handlar 

om att eleverna ”ska utvecklas”, ”få ställa frågor 

om” och ”få perspektiv på”.

Martin Ingvar, hjärnforskare på Karolinska Insti-

tutet, förklarade att det är ett problem att man 

inte gör skillnad mellan färdighet och kunskap. 

– Hjärnans resurser är ändliga och färdigheter-

na ska vi kunna lägga åt sidan för att skapa plats 

för ny kunskap. Kan man inte läsa ordentligt så 

blir det jobbigt och man förstår inte innehål-

let i texten. Detsamma gäller skrivande. Kan 

man inte skriva bra så blir ju skrivandet själva 

huvuduppgiften.

Sanna Rayman, Dagens Samhälle, modererade seminariet med Magnus Henrekson, Inger Enkvist och Martin Ingvar. Foto: Cecilia 
Larsson Lantz. 

att läsa:

Kunskapssynen och 
pedagogiken –

varför skolan slutade 
leverera och hur det kan 

åtgärdas (Dialogos) av 
Inger Enkvist, Magnus 

Henrekson, Martin Ingvar 
och Ingrid Wållgren.
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19 september 

Ny bok: Kunskapssynen och pedagogiken

Från vänster ses Edward Lazear, Stanford University, Cecilia Garme, moderator, Paulina Neuding, chefredaktör Kvartal, Erik Nilsson, 
statssekreterare hos gymnasieminister Anna Ekström, Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet, och Johan Forssell (M). Foto: 
Bosse Johansson.

edward lazear, professor vid Stanford Uni-

versity, gästade IFN i november och höll ett 

forskarseminarium samt inledde ett publikt 

seminarium. 

Lazear har studerat immigrationen till USA 

och delvis till Sverige. Det visar sig att de un-

derliggande mekanismerna till immigrationen 

är snarlika. Han förklarade att hur det går för 

nyanlända beror mer på de regler som mot-

tagarlandet satt upp än vilket land de nyan-

lända kommer ifrån. Definierar man integra-

tion som att invandrarna lär sig det nya landets 

språk så visar det sig att de som bor i områden 

tillsammans med många från det gamla hem-

landet i betydligt mindre utsträckning integre-

ras i samhället i stort.

I en efterföljande panel ingick professor Oskar 

Nordström Skans, Uppsala universitet, Erik 

Nilsson, statssekreterare hos gymnasieminis-

ter Anna Ekström, Johan Forssell, migrations-

politisk talesperson (M) och Paulina Neuding, 

chefredaktör för Kvartal. 

15 november 

Integration är en komplex fråga – överallt
att se:

Seminariet finns att se 

på ifn.se. 
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Slawomir Tokarski, generaldirektoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och SME vid Europeiska kommissionen, var 
en del av panelen. I bilden ses även Magnus Henrekson, IFN, och Jakop Dalunde, europaparlamentariker för (MP). Foto:John Thys/TT.

magnus henrekson, ifn, presenterade 

studien Institutional Reform for Innova-

tion and Entrepreneurship: An Agenda for 

Europe (Project Fires och Springer Publish-

ing) på ett seminarium på Sveriges ständiga 

EU-representation i Bryssel. Seminariet var 

ett samarrangemang med Svenskt Närings- 

liv. I studien föreslår forskarna en rad åtgärder 

för att få ett mer produktivt företagande vilket 

skulle höja EU-medborgarnas livskvalitet och 

samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft på den 

globala marknaden. 

Panelen var överens om att medlemsstaterna 

är olika och att samma recept inte kan ordine- 

ras till alla. 

– Det är sant att en och samma storlek inte 

passar alla. Men det är också sant att det finns 

åtgärder och villkor som passar alla, exempelvis 

mindre reglering och ökad konkurrens. Men 

de åtgärder som behöver vidtas för att nå dit är 

olika i olika medlemsstater, förklarade Gunnar 

Hökmark (M).

– Många av de vettiga råd som professor Henrek-

son givit (i rapporten) kan bättre genomföras på 

en nationell än EU-nivå, sa Jakop Dalunde (MP).

Slawomir Tokarski, EU-kommissionens di-

rektorat för den inre marknaden, menade att 

innovation blir alltmer komplext och därmed 

svårt att ”styra” via lagar och regler. Detta 

innebär att fler människor, sektorer och or-

ganisationer måste jobba mot samma mål, sa 

Tokarski.

28 november 

Seminarium i Bryssel: Entreprenörskap i EU
att läsa:

Institutional Reform for In-
novation and Entrepreneur-
ship: An Agenda for Europe 
(Springer), av Niklas Elert, 

Magnus Henrekson och 
Mikael Stenkula. Boken är 
skriven inom ramen för det 

europeiska forsknings- 
projektet Fires.  

Även Gunnar Hökmark, europaparlamentariker för (M), ingick i 
panelen. Foto:John Thys/TT.
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28 november 

Seminarium i Bryssel: Entreprenörskap i EU
15 maj  

Global Award 2017 för studier om äganderätt
hernando de soto, grundare av tankesmedjan 

Institute for Liberty and Democracy (ILD) i 

Lima, Peru, tilldelas Global Award for Entre-

preneurship Research 2017. ”Fem miljarder 

människor är fattiga därför att de inte ingår i 

samhälleliga nätverk av tillit”, sa de Soto när 

han mottog priset i Stockholm. Prisutdelare 

var finansminister Magdalena Andersson.  

Global Award for Entrepreneurship Research 

belönar forskning som bidragit till att öka 

förståelsen för entreprenörskap. Priset är unikt 

i sitt slag med prissumman 100 000 euro och 

en global inriktning. Priset instiftades 1996 och 

lanserades under nytt namn 2008. Priset delas 

gemensamt ut av Entreprenörskapsforum 

och IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissum-

man kommer från Stockholms Köpmans- 

klubb. 

Se Global Awards webbplats för mer information.
I samband med prisutdelningen deltog Hernando de Soto och 
finansminister Magdalena Andersson i en paneldiskussion.

olika organisationer och nätverk besöker 

IFN under ett verksamhetsår. Kvinnokapital, ett 

nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalför-

valtning, besökte IFN en morgon och lyssnade 

till presentationer av två IFN-forskare. Björn 

Tyrefors berättade om studien ”Gender Quotas 

in the Board Room and Firm Performance: 

Evidence from a Credible Threat in Sweden”. 

Forskarna har kommit fram till att hotet om 

könskvotering i börsbolagsstyrelser gav ef-

fekt. Andelen kvinnor har ökat i styrelserna 

och även företagens vinster. Joacim Tåg pre- 

senterade sedan en pågående studie om varför 

så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det 

visar sig vara svårt för kvinnor, men inte för 

män, att kombinera familj och en chefskarriär.  

31 augusti 

Kvinnokapital i samtal med forskare
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IFN-forskare på externa  
konferenser och seminarier

Ett urval av IFN-forskarnas externa engage-

mang under 2017:

”Vinstbegränsningar – välfärdens räddning 

eller dess största hot?”. Presentation av rap-

porten ”Vinstbegränsningar i välfärden” på 

seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv. 

Henrik Jordahl, 19 januari. 

”Skattereformen 25 år – dess historia och 

framtid”. Presentation och paneldeltagare på 

seminarium som arrangerades av riksdagens 

skatteutskott. Åsa Hansson och Magnus Hen-

rekson, 25 januari.

”Tudelningarna på arbetsmarknaden”. Pre-

sentation av Arbetsmarknadsekonomiska 

rådets årsrapport 2017. Lars Calmfors och Per 

Skedinger, 16 februari.

”Policyidéer för svensk skola”. Rapportpre-

sentation på Skolverket. Jonas Vlachos,  

20 februari.

”Är det lönt att välja tåget?”. Paneldeltagare 

i seminarium arrangerat av tankesmedjan 

Fores. Åsa Hansson, 13 mars.

”Tudelningarna på arbetsmarknaden”. Pre-

sentation av Arbetsmarknadsekonomiska 

rådets rapport på Konjunkturinstitutet. Per 

Skedinger, 15 mars.

”Marginalskatter och Sveriges konkurrens- 

kraft”. Kommentator av rapport med samma 

namn på seminarium som arrangerades av 

Almega i riksdagen. Mikael Stenkula, 22 mars. 

”LOs utbildningsjobb”. Paneldeltagare i semi-

narium som arrangerades av LO. Lars Calm- 

fors, 3 april.

”Digitalization and Europe’s Social Model”. 

Talare på seminarium som arrangerades av 

tankesmedjan ECIPE i Bryssel. Mårten Blix, 5 

april. 

”Vad betyder flyget för svenska företag?”. Rap-

portpresentation på seminarium arrangerat av 

SNS. Shon Ferguson, 12 april.

”Mot ett effektivare innovations- och före-

tagsstöd?”. Rapportpresentation på semina-

rium arrangerat av Entreprenörskapsforum. 

Roger Svensson, 19 april.

”Cities Connecting the Digital Economy in the 

Baltic Sea Region”. Talare på Nordiska minis- 

terrådets konferens om digitalisering. Martin 

Anderssson, 25 april. 

”25 år med friskolereformen – vad har det in-

neburit och hur ser framtiden ut?”. Föredrag 

på en konferens arrangerad av Friskolornas 

riksförbund. Henrik Jordahl, 27 april. 

IFN är en källa till kunskap som är relevant för samhället och näringslivet. 
Institutets forskare medverkar regelbundet som föreläsare och deltagare i 
olika sammanhang där beslutsfattare, rådgivare och opinionsbildare möts. 
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Henrik Jordahl presenterade rapporten ”Vinstbegränsningar i välfärden” på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv. 

Åsa Hansson var en av talarna på skatteutskottets jubileums-
seminarium den 25 januari.

Lars Calmfors talade på ett seminarium på tankesmedjan Fores. 
Även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog.

Magnus Henrekson presenterade boken Kunskapssynen och pedagogiken på ett stort antal möten under hösten, bland annat på 
Ohlininstitutet.

Mårten Blix talade den 10 november på Svenska Bankförening-
ens årliga bankmöte i Stockholm.

Özge Öner presenterade sin forskning i Almedalen på ett semina-
rium som arrangerades av utredningen Sveriges besöksnäring.
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”Trust in the EU at a Crossroad”. Arrangör och 

deltagare i seminarium i Bryssel om boken 

Europaperspektiv 2017. Lars Oxelheim, 11 maj.

”Sveriges roll i den framtida världsekonomin”. 

Föredrag på Makro – Sveriges samhällsekono-

miska forum som arrangerades av Saco. Fred-

rik Sjöholm, 16 maj.

”Var går gränsen för välfärdssamhället?”. Fö-

redrag och kommentarer på Makro – Sveriges 

samhällsekonomiska forum som arrangerades 

av Saco. Andreas Bergh, 16 maj.

”Höjer kvotering kompetensen?”. Presentation 

av rapport (SNS Analys) på seminarium ar-

rangerat av SNS. Johanna Rickne, 18 maj.

”Nya svenska storföretag – behövs det, och 

finns de?”. Kommentator av rapport med 

samma namn på seminarium som arrangera-

des av Svenskt Näringsliv. Magnus Henrekson, 

31 maj. 

”Vårdfakta 2017”. Kommentator och paneldel-

tagare på ett seminarium där Vårdföretagarna 

lanserade skriften Privat Vårdfakta 2017. Lo-

visa Persson, 9 juni.

”Besöksnäringens innovationssystem – finns 

det?”. Presentation i Almedalen på seminarium 

som arrangerades av utredningen Sveriges be-

söksnäring. Özge Öner, 6 juli.

”Hur kan hälso- och sjukvården bättre före-

bygga ohälsa?”. Paneldeltagare på Livsplats 

Sverige, i Varberg. Therese Nilsson, 21 augusti.

”EU-politiken och Juncker-planen”. Talare och 

paneldeltagare på Europaforum i Hässleholm. 

Lars Oxelheim, 28 augusti. 

”Economics and Politics of International In-

vestment Agreements”.  Rapportpresentation 

vid konferens på University of Colorado Boul-

der, USA. Henrik Horn, 1 september.

”Framtidens arbetsförmedling – bättre anställ-

ningsstöd”. Presentation och paneldeltagande 

i seminarium arrangerat av tankesmedjan 

Fores. Lars Calmfors, 8 september.

”Varför skolan slutade leverera och hur kan det 

åtgärdas?” Talare och paneldeltagare på semi-

narium arrangerat av Ohlininstitutet. Magnus 

Henrekson, 11 oktober.

”The Turnaround of Swedish Industry: Re-

forms, Firm Diversity and Job and Productivity 

Dynamics”. Presentation på Konjunkturinsti-

tutet. Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck 

och Lars Persson, 7 november.

”Riskkapital till unga företag”. Paneldeltagare 

på mässan Eget företag 2017 i Älvsjö, Stock-

holm. Joacim Tåg, 9 november.

”Hur påverkar digitaliseringen ekonomin?” Ta-

lare på Svenska Bankföreningens årliga bank-

möte i Stockholm. Mårten Blix, 10 november.

”Analys av elmarknad med flaskhalsar och förny-

bar elproduktion”. Presentation på konferensen 

Perspektiv på energi, som anordnades av Energi-

myndigheten. Pär Holmberg, 6 december.

”Vad kan Sverige lära av andra länder i inte-

grationspolitiken?”. Kommentator och panel-

deltagare om ESO-rapporten Inspiration för 

integration. Seminariet arrangerades av ESO. 

Andreas Bergh, 12 december.

”Digitalization and Public Finances”. Presenta-

tion på konferens arrangerad av OECD Senior 

Budget Officials Asia, i Bangkok. Mårten Blix, 

14 december.
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Finansiering av forskningen 
IFN finansieras av en rad stiftelser och organisationer –     
både privata och offentliga.

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 med grundfinan-

siering till institutets forskning om tjänstesektorn.

energiforsk

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföre-

tag som driver och samordnar energiforskning. 

Energiforsk strävar efter att vara det naturliga 

navet i energiforskningen – en opartisk aktör 

till nytta för framtidens energisystem. Här finns 

lång erfarenhet av energirelaterad forskning och 

utveckling genom de företag och forsknings- 

organisationer som numera utgör Energiforsk.

energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar inom olika samhälls-

sektorer för att skapa villkoren för en effektiv och 

hållbar energianvändning och en kostnadseffek-

tiv svensk energiförsörjning.

 

finlands akademi

Finlands Akademi finansierar högklassig veten-

skaplig forskning, verkar som sakkunnig inom 

vetenskapen och forskningspolitiken samt 

stärker vetenskapens och forskningens ställning. 

Finlands Akademi är en statlig myndighet som 

lyder under Undervisnings- och kulturmini- 

steriet.

formas

Forskningsrådet Formas fokuserar på en håll-

bar framtid. Uppdraget från regeringen är att 

främja och stödja grundforskning och behovs-

motiverad forskning inom områdena miljö, 

areella näringar och samhällsbyggande.

forskningsrådet för hälsa, arbetsliv  

och välfärd

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 

Forte, främjar och stödjer forskning för männi- 

skors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar 

både grundforskning och behovsstyrd forskning.  
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framtidens välfärdstjänster

IFN driver sedan 2015 ett projekt om produktion 

och finansiering av välfärdstjänster. Finansiärer är 

Ambea, Attendo, Bräcke diakoni, EQT, Ersta diakoni, 

Humana, Internationella Engelska Skolan, Investor, 

Magnora, Nordic Capital, Norrköpings kommun, 

Praktikertjänst, Region Östergötland, SEB Trygg Liv, 

SKL, Tillväxtverket och Uppsala kommun.    

 

handelsrådet

Handelsrådet är en av Sveriges största finansiärer 

av handelsforskning. Syftet är att öka kunskapen 

om handel, till nytta för handelsföretag, anställda 

inom handeln och kunder. 

 

horizon 2020, the eu framework programme 

for research and innovation

IFN medverkar som ett av nio europeiska forsk-

ningsinstitut i det av EU finansierade entrepre-

nörsforskningsprojektet Fires (Financial and 

Institutional Reforms for an Entrepreneurial So-

ciety). Syftet med projektet är att studera hur ökat 

entreprenörskap kan bidra till en inkluderande 

och hållbar tillväxt inom Europa.

institutt for samfunnsforskning 

Institutt for samfunnsforskning är en 

oberoende icke-kommersiell stiftelse i Oslo. 

Sedan starten 1950 har institutet spelat en 

avgörande roll för utvecklingen av norsk social 

forskning. Institutet strävar efter att skapa en 

bred akademisk miljö utan skarpa gränser mel-

lan grundforskning och tillämpad forskning. 

Syftet är att ge kunskap och förståelse inom 

områden som är viktiga för social utveckling 

och arbete i nära anslutning till den internatio-

nella forskningsfronten.

jan wallanders och tom hedelius stiftelse 

och tore browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsve-

tenskaplig forskning inom främst ekonomisk 

historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, 

nationalekonomi och ekonometri. Stiftelsen är 

huvudfinansiär till IFN:s forskningsprogram Ent- 

reprenörskapets ekonomi.

johan och jakob söderbergs stiftelse

Stiftelsen ger främst bidrag till undervisning, utbild- 

ning eller forskning inom områdena medicin, eko- 

nomi, naturvetenskap, juridik och kultur.

 

konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en 

effektiv konkurrens i privat och offentlig verksam-

het till nytta för konsumenterna samt en effektiv 

offentlig upphandling till nytta för det allmänna 

och marknadens aktörer.

 

marianne och marcus wallenbergs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård och upp-

fostran av barn, att stödja undervisning och ut-

bildning samt att främja vetenskaplig forskning.

 

national institutes of health 

National Institutes of Health (NIH), är en del 

av U.S. Department of Health and Human 

Services. NIH ger ekonomiskt stöd i form av bi-

drag och  samarbetsavtal för att stödja utveck-

lingen av NIH:s uppdrag som är att förbätt- 

ra hälsan, bidra till ett hälsosamt liv samt att 

minska effekterna av sjukdom och handikapp. 

NIH uppmuntrar unika forskningsprojekt av 

hög vetenskaplig kvalitet.

norface

New Opportunities for Research Funding 

Agency Co-operation in Europe (Norface) är 

ett  samarbete mellan 19 nationella europeiska 

forskningsråd  inom områdena social- och 

beteendevetenskap.

ragnar söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer ”vetenskaplig 

forskning och vetenskaplig undervisnings- eller 

studieverksamhet av landsgagnelig innebörd var-
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vid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och 

rättsvetenskapliga områdena skall komma i fråga”.

 

riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en 

fristående stiftelse som har till ändamål att främja 

och understödja humanistisk och samhällsveten-

skaplig forskning.

 

silicon valley community foundation

Silicon Valley Community Foundation är ett om-

fattande centrum för filantropi. Med visionärt 

ledarskap, strategiska anslagsbeslut och expertis i 

världsklass, samarbetar stiftelsen med donatorer 

för att stärka det gemensammas bästa, såväl na-

tionellt som internationellt.

 

stiftelsen millenium

Stiftelsens ändamål är att genom undervisning 

och utbildning främja arbete mot ungdomsvåld  

samt att främja vetenskaplig forskning och kultur.

 

sven svenssons stiftelse för numismatik

Sven Svenssons stiftelse för numismatik har, utan 

inbördes rangordning, till ändamål att inköpa 

föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, 

bidra till utgivande av publikationer, som kan 

tjäna svensk numismatisk forskning, samt att 

stödja forskare inom detta område.

svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv bidrar med cirka 30 procent 

av kostnaderna, vilket täcker stora delar av IFN:s 

fasta utgifter. Samtliga forskningsprojekt finan-

sieras dock med övriga anslag.

 

torsten söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att 

främja vetenskaplig forskning och vetenskap-

lig undervisnings- eller studieverksamhet av 

landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de 

ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga 

områdena ska komma i fråga.

 

vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som 

utvecklar och finansierar grundforskning och 

forskningsinformation av högsta kvalitet inom 

alla vetenskapsområden. 

 

vinnova

Vinnovas verksamhet styrs av regeringens 

instruktion och det årliga regleringsbrevet. Vin-

novas huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt 

och stärka Sveriges konkurrenskraft.   

Knut Wicksells Centrum för 
Finansvetenskap

knut wicksells centrum för finansvetenskap i Lund (KWC) är ett samarbete mellan 
Ekonomihögskolan i Lund och IFN. KWC har ett flerårigt finansieringsstöd från innovations- 
myndigheten Vinnova. 
Målsättningen för centrumet 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.



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

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

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 riskkapital och born global-företag 
till elpriser och skolreformer.

www.ifn.se
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