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Fram till början av 1980-talet var Assar Lindbeck, i likhet med de flesta svenska
forskare i nationalekonomi, inte så inriktad på publicering i internationella
vetenskapliga tidskrifter. Huvuddelen av hans inomvetenskapliga genomslag
skedde därför efter 1985. Till stor del rör det sig då om samförfattade artiklar på
hans specialområden inom ämnet. Några av hans böcker är också mycket citerade internationellt. Assars genomslag har varit relativt sett större i samhällsdebatt och policyanalys, vilket är ett resultat av hans vetenskapliga bredd och
policyrelevanta forskningsinriktning.
Få nationalekonomer, opinionsbildare och politiska beslutsfattare verksamma i Sverige torde vara ovetande om Assar Lindbecks tyngd i den ekonomisk-politiska debatten. Men mindre är känt om hur stort genomslag
hans forskning och policyanalyser har haft i den vetenskapliga världen.
Vilka av hans många bidrag har haft störst genomslag? Syftet med denna
artikel är att kortfattat presentera genomslaget för Assars forskning såväl
inom som utanför den strikt akademiska sfären.

1. Att mäta inom- och utomvetenskapligt inflytande
Det gängse sättet att värdera inflytandet hos ett enskilt vetenskapligt arbete är hur ofta det blivit uppmärksammat och därför citerat av andra forskare. De i dag tre mest använda källorna för vetenskapliga citeringar är Web of
Science (WoS), Scopus och Google Scholar (GS).1 Det vore missvisande att
endast redovisa citeringar enligt en av dessa källor, då de beskriver en forskares inflytande på lite olika sätt. WoS och Scopus fångar citeringar från
andra forskare i deras vetenskapliga publikationer och ger således ett renodlat mått på det inomvetenskapliga genomslaget.2 GS fångar alla typer av
citeringar, inklusive sådana som görs i policyrapporter och till tidningsartiklar. Eftersom i regel 80 procent eller mer av citeringarna i GS inte avser
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1 Betydelsen av ett verk kan inte bara bedömas utifrån hur inflytelserik den tidskrift är i
vilken det publicerats, då det skulle innebära att verket automatiskt tillskrivs ett värde motsvarande den genomsnittliga artikeln i tidskriften. Även i de högst rankade tidskrifterna publiceras artiklar med låg eller försumbar citeringsfrekvens (Oswald 2007) och sambandet mellan
en enskild artikels och motsvarande tidskrifts citeringsfrekvens förefaller också ha försvagats
sedan 1990-talet (Lozano m fl 2012). För ytterligare fördjupning hänvisas till Ek och Henrekson (2018).
2 Skillnaden är att Scopus inkluderar en något bredare krets av publikationer men går å andra
sidan inte lika långt tillbaka i tiden.
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citeringar i vetenskapliga tidskrifter så kan GS sägas att i första hand vara
ett mått just på utomvetenskapligt genomslag.3 Genom att använda flera
olika mått ökar robustheten i de redovisade resultaten. Som vi kommer att
se bygger också en del av poängerna som görs på skillnader mellan data
baserna.

2. Mest citerade arbeten
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Assar Lindbecks citeringar enligt de tre citeringsmåtten redovisas i tabell 1.4
Sammantaget finns 24 arbeten bland de 15 mest citerade publikationerna enligt minst ett av måtten: Tre böcker (varav en samlingsvolym av
huvudsakligen tidigare publicerade artiklar) och 21 artiklar i fackgranskade
vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar utom fem är samförfattade och i stort
sett samtliga artiklar som kan klassificeras som ren grundforskning är samförfattade. Vad gäller forskningsområden kan konstateras att nio av dessa
arbeten berör lönebildning och sysselsättning, nio handlar om välfärdsstatens problem (inklusive specifikt om den svenska välfärdsstaten) och
de övriga sex om stabiliseringspolitik, ekonomisk politik i allmänhet eller
generella incitamentsproblem.
Ett slående, och kanske oväntat, resultat är att Assar inte var särskilt
inriktad på internationell tidskriftspublicering före 1980. Undantagen är
ett par artiklar i Swedish Journal of Economics och två artiklar i Kyklos (Lindbeck 1970b, 1975b), vilka inte förekommer bland de mest citerade. Här
återspeglas tydligt att normen i svensk nationalekonomisk forskning fram
till slutet av 1970-talet inte var den numera självklara: att publicera artiklar i internationella fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. I själva verket
började Assar betona vikten av internationell tidskriftspublicering redan
innan han själv i någon större utsträckning levererat i det avseendet. Under
senare delen av sin karriär anammade han däremot fullt ut ett modernt
arbetssätt med samförfattande och med sikte på publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Detta i stark kontrast till nästan alla framstående (svenska och internationella) nationalekonomer, som vanligtvis
upphörde med internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter senast
vid pensionsåldern.

3 WoS startades 1964 och är den i särklass äldsta och mest kända citeringsdatabasen för fackgranskade verk. Den sträcker sig tillbaka till år 1900. För att komma med i WoS måste ett verk
ha publicerats av en av plattformens utvalda tidskrifter. Scopus startades av Elsevier 2004 och
täcker ett betydligt större antal fackgranskade tidskrifter men också böcker från akademiska
förlag publicerade fr o m 2005. Från början ingick endast citeringar bakåt till 1996, men arbete
pågår för att förlänga databasen bakåt till 1970. GS är ännu bredare och fungerar som en sökmotor för akademiska publikationer och hämtar relevanta citeringar från alla källor den kan
hitta. Yngre forskare får därför regelmässigt fler citeringar i Scopus än i WoS och i normalfallet
har en forskare avsevärt fler citeringar i GS än enligt de övriga två måtten (i storleksordningen
fyra till sex gånger fler). Se vidare Ek och Henrekson (2018).
4 Analysen genomfördes i slutet av september 2020. Web of Science avser Web of Science core
collection.
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Verk
Totalt antal citeringar enligt respektive mått

GS

Scopus

WoS

18 955

2 576

3 008

Andel 15 mest citerade (procent)

35,7

81,8

75,2

L och Snower (1989), The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, MIT Press

2 074
(1)

L och Weibull (1987), ”Balanced-Budget Redistribution
as the Outcome of Political Competition”, Public Choice

1 750
(2)

602
(1)

522
(1)

L och Snower (1986), ”Wage Setting, Unemployment,
and Insider-Outsider Relations”, American Economic
Review: P&P

870
(3)

211
(3)

L, Nyberg och Weibull (1999), ”Social Norms and Economic Incentives in the Welfare State”, Quarterly Journal
of Economics

816
(4)

L (1976), ”Stabilization Policy in Open Economies with
Endogenous Politicians”, American Economic Review: P&P

670
(5)

L och Persson (2003), ”The Gains from Pension Reform”,
Journal of Economic Literature

601
(6)

148
(5)

111
(8)

L och Snower (2001a), ”Insiders versus Outsiders”, Journal of Economic Perspectives

593
(7)

167
(4)

140
(6)

L och Snower (2000), ”Multitask Learning and the Reorganization of Work: From Tayloristic to Holistic Organization”, Journal of Labor Economics

568
(8)

178
(3)

168
(4)

Lindbeck A (1997a), ”The Swedish Experiment”, Journal
of Economic Literature

532
(9)

132
(6)

105
(9)

L och Snower (1988), ”Cooperation, Harassment and
Involuntary Unemployment: An Insider-Outsider
Approach”, American Economic Review

480
(10)

117
(7)

L (1995b), ”Hazardous Welfare-State Dynamics”, American Economic Review: P&P

371
(11)

87
(11)

L (1993), Unemployment and Macroeconomics, MIT Press

349
(12)

L och Snower (1996), ”Reorganization of Firms and
Labor-Market Inequality”, American Economic Review

309
(13)

L och Weibull (1988), ”Altruism and Time Consistency:
The Economics of Fait Accompli”, Journal of Political
Economy

309
(14)

Lindbeck m fl (1994), Turning Sweden Around, MIT Press

307
(15)

280
(2)

239
(2)
156
(5)

75
(10)
86
(12)

L och Weibull (1993), ”A Model of Political Equilibrium
in a Representative Democracy”, Journal of Public Economics

106
(7)

100
(10)

L (1997b), ”Incentives and Social Norms in Household
Behavior”, American Economic Review: P&P

95
(8)

75
(14)

L och Nyberg (2006), ”Raising Children to Work Hard:
Altruism, Work Norms and Social Insurance”, Quarterly
Journal of Economics

80
(9)

66
(15)

L och Snower (1987a), ”Union Activity, Unemployment
Persistence and Wage-Employment Ratchets”, European
Economic Review

55
(11)

L (1983), ”The Recent Slowdown of Productivity
Growth”, Economic Journal

53
(12)

L och Snower (1987b), ”Efficiency Wages versus Insiders
and Outsiders”, European Economic Review

51
(13)
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Assar Lindbecks 15
mest citerade verk
(rang för respektive
mått inom parentes)

L och Snower (2001b), ”Centralized Bargaining and
Reorganized Work: Are They Compatible?”, European
Economic Review

47
(14)

L, Nyberg och Weibull (2003), ”Social Norms and Welfare State Dynamics”, Journal of the European Economic
Association

39
(15)

L (1995a), ”Welfare State Disincentives with Endogenous
Habits and Norms”, Scandinavian Journal of Economics

78
(13)

Källa: Web of Science, Scopus och Google Scholar.
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3. Internationellt genombrott
Genombrottet för Assar vad gäller publicering i ledande internationella tidskrifter är hans föreläsning om ”stabiliseringspolitik med endogena politiker” vid American Economic Associations årsmöte 1975, vilken publicerades i American Economic Review: Papers and Proceedings (Lindbeck 1976).5
Richard T Ely Lecture (fr o m 2020 omdöpt till AEA Distinguished Lecture)
ges på särskild inbjudan sedan 1962 av en framstående nationalekonom
vid American Economic Associations årsmöte. För att komma ifråga måste
man höra till den yppersta eliten inom professionen. Analysen bygger på
antagandet att regeringar strax före allmänna val tenderar att bekämpa vad
väljarna just då betraktar som det mest trängande problemet på det samhällsekonomiska området, exempelvis inflation, arbetslöshet eller en svag
utveckling av hushållens realinkomster.
Dessförinnan hade dock Assar publicerat två internationellt mycket
uppmärksammade böcker: Dels The Political Economy of the New Left: An
Outsider’s View, med ett förord av den tidens mest lysande stjärna, MITprofessorn Paul Samuelson (Lindbeck 1970).6 Dels Swedish Economic Policy
(Lindbeck 1975a) – en internationellt anpassad version av hans inhemska
standardverk Svensk ekonomisk politik, vars första upplaga utkom 1968 (Lindbeck 1968) och sedan kom ut i ytterligare sju upplagor.7

4. Inomvetenskapligt mest citerade arbeten
Enligt citeringsanalysen härrör Assars inomvetenskapliga genomslag framför allt från tre områden:
Identifiering av en mekanism för att förklara tillväxten i offentlig sektor
i form av modeller där konkurrerande partier försöker vinna val genom att
5 Den näst mest citerade tidskriftsartikeln t o m 1979 (i GS) är en artikel i Swedish Journal of
Economics från 1971 (Jacobsson och Lindbeck 1971).
6 Året efter bokens utgivning anordnade Quarterly Journal of Economics ett symposium om
boken med titeln Economics of the New Left. De olika inläggen av ledande ekonomer (G L Bach,
Paul Sweezy, Stephen Hymer och Frank Roosevelt) och Assars svar (Lindbeck 1972) publicerades sedan i tidskriften.
7 Varav de sista två (1975, 1976) var skrivna ”under medverkan av” Marianne Biljer-Ahnmarker och Lars Calmfors.
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8 I nationalekonomi är det vanligt att ge publiceringar i de s k topp-fem-tidskrifterna en
särställning. Dessa är American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics och Review of Economic Studies. Assars fem ordinarie fullängdsartiklar i
någon av dessa tidskrifter är Lindbeck och Snower (1988), Lindbeck och Weibull (1988), Lindbeck m fl (1999), Lindbeck och Nyberg (2006) och Lindbeck och Persson (2018). Alla utom
den sista artikeln förekommer i tabell 1. För en analys av topp fem-tidskrifterna, och vilka som
publicerar i dessa, hänvisas till Ek och Henrekson (2019) och Henrekson och Nielsen (2020).
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erbjuda olika väljargrupper förmåner oberoende av deras plats i inkomstfördelningen, samtidigt som det råder osäkerhet om individuella väljares
värdering av de politiska partierna i andra avseenden. Konkurrerande politiska partier har då incitament att gynna väljargrupper som bedöms som
lättrörliga (Lindbeck och Weibull 1987, 1993).
Utvecklingen av den s k insider-outsider-teorin för att förklara långtidsarbetslöshet. Inom ramen för teorin identifieras – i en serie artiklar samförfattade med Dennis Snower som samlats i Lindbeck och Snower (1989) – ett
antal skäl till att de som har fasta anställningar skyddas mot lönekonkurrens
från arbetslösa och nyinträdande på arbetsmarknaden.
Hur sociala normer kan motverka incitamenten att överutnyttja de sociala välfärdssystemen och omvänt hur de sociala normerna att utnyttja dessa
system tenderar att försvagas över tid när systemen blir alltmer generösa
och allt fler utnyttjar dem. Denna forskning härrör från tiden efter Assars
formella pensionering och har i huvudsak gjorts i samarbete med Sten
Nyberg, Mats Persson och Jörgen Weibull.
Kanske något förvånande är Assars inomvetenskapligt mest citerade
arbete inte någon av hans fem ordinarie fullängdsartiklar artiklar i de högst
rankade s k topp fem-tidskrifterna.8 I stället är det (enligt såväl WoS som
Scopus) en artikel i Public Choice från 1987 skriven tillsammans med Jörgen
Weibull; denna artikel har fler än dubbelt så många citeringar som den näst
mest citerade artikeln. Artikeln är en teoretisk studie som visar hur en statsbudget i balans kan ge en ekonomisk omfördelning mellan olika socioekonomiska grupper som ett resultat av konkurrens om den politiska makten i
ett tvåpartisystem.
Näst mest citerad av andra forskare är artikeln från 1999 i Quarterly
Journal of Economics om sociala normer i välfärdsstaten, skriven tillsammans med Sten Nyberg och Jörgen Weibull. I denna artikel formaliseras
huvudpoängerna i det som kom att bli Assars viktigaste forskningsområde
efter den formella pensioneringen 1995: att beteendeeffekterna av ändrade
priser och inkomster beror på normer som i sin tur förändras endogent av
de incitament individer och system utsätts för. Ytterligare fyra av Assars 15
mest citerade artiklar analyserar aspekter på detta grundtema.
Åtta artiklar i tabell 1 är samförfattade med Dennis Snower och åtminstone sex av dem behandlar den teori de gemensamt utvecklat för att förklara
långtidsarbetslöshet – insider-outsider-teorin. Fem artiklar är samförfattade
med Jörgen Weibull och tre med Sten Nyberg.
Tabellen med de 24 välciterade verken ger också upphov till flera andra
observationer. Jag nöjer mig här med två. Assars tyngst vägande forsknings-

artiklar är samförfattade med Sten Nyberg, Mats Persson, Dennis Snower
eller Jörgen Weibull, vilket sannolikt fått stor betydelse för deras karriärer.
Det är också notabelt att Assar i stor utsträckning hämtat sina medförfattare utanför kretsen av de närmsta medarbetarna. Vid sidan av Mats Persson
har valet av samarbetspartners inte inbegripit några av de ledande svenska
ekonomerna vid Institutet för internationell ekonomi.
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5. Större genomslag i samhällsdebatten
Det kan noteras att antalet citeringar i GS är sex till sju gånger högre än
i WoS och Scopus, vilka endast fångar rent inomvetenskapliga citeringar i
utvalda tidskrifter. Citeringarna i GS är heller inte alls lika koncentrerade
till ett mindre antal verk – så mycket som 163 verk har minst tio citeringar i
GS. Detta är en indikation på att Assar haft ett betydligt större genomslag i
samhällsdebatt och policyanalys än hans i och för sig respektingivande uppmärksamhet inom den rena akademin.
Även i GS är den mest citerade artikeln Lindbeck och Weibull (1987)
och som nummer två och tre kommer samma artiklar som i WoS (om än i
omvänd ordning). En viktig skillnad mot de övriga två måtten är dock att
GS även inkluderar citeringar till böcker. Den bok som ger en bredare presentation av insider-outsider-teorin (Lindbeck och Snower 1989) är enligt
GS Assars mest citerade verk och det är sannolikt också det verk som forskare i dag regelmässigt citerar när de hänvisar till teorin. Två andra böcker kvalar också in bland de enligt GS 15 mest citerade: Unemployment and
Macroeconomics (Lindbeck 1993) och Turning Sweden Around (Lindbeck m fl
1994), den engelska översättningen av Lindbeckkommissionens huvudbetänkande (SOU 1993:16).
Assars inflytande har sålunda i rätt hög grad skett genom hans böcker.9 Delvis beror detta på att han i endast begränsad utsträckning var inriktad på publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter före början av
1980-talet. Men framför allt visar denna bibliometriska analys på Assars
vetenskapliga bredd och på hans verklighetsnära forskningsinriktning
med många populärvetenskapliga och policyrelevanta bidrag som fått stort
genomslag.
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