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Nyheter från IFN

IFN har hållit Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och studenter som läser sista året på en master-
examen i nationalekonomi. Studenterna som kom från Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, 
Stockholms universitet, Jönköping International Business School, Göteborgs universitet och Lunds universitet, 
lyssnade först till presentationer av IFN-forskare. Därefter följde mingel där de träffade och talade med  
forskare och forskningsassistenter.

Öppet Hus lockade studenter till IFN
Professor Magnus Henrekson, vd IFN, inledde presentationerna av institutets verksamhet på IFN:s Öppet Hus för doktorander och masterstudenter.

Malin Gardberg, IFN

Fredrik Heyman, IFNLovisa Persson, IFN Erik Lundin, IFN

Marcos Demetry, IFN



Ny forskning!
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Kort och gott IFN

Forskningsfronten  IFN
Forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året publicerades drygt 60 sådana uppsatser på IFN. De 20 
senast publicerade återfinns nedan. Namnen i fet stil är IFN-forskare och forskare som är affilierade till IFN.

1. “Gender Grading Bias in Junior High School Mathematics” av Petter Berg, Ola Palmgren och Björn Tyrefors.
2. ”The Housing Wealth Effect: Quasi-Experimental Evidence” av Dany Kessel, Björn Tyrefors och Roine Vestman.
3. ”Determinants of International Consumption Risk Sharing in Developing Countries” av Malin Gardberg.
4. ”Optimal vs Satisfactory Transparency: The Impact of Global Macroeconomic Fluctuations on Corporate Competi-

tiveness” av Lars Oxelheim.
5. ”Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout” av Richard Öhrvall och Sven Oskarsson.
6. ”Central- versus Self-Dispatch in Electricity Markets” av Victor Ahlqvist, Pär Holmberg och Thomas Tangerås.
7. ”Getting the First Job – Size and Quality of Ethnic Enclaves for Refugee Labor Market Entry” av Johan Klaesson, 

Özge Öner och Dieter Pennerstorfer .
8. ”Does Job Security Hamper Employment Prospects?” av Carl Magnus Bjuggren och Per Skedinger.
9. ”Increase-Decrease Game under Imperfect Competition in Two-Stage Zonal Power Markets – Part II: Solution Algo-

rithm” av Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg.
10. ”Increase-Decrease Game under Imperfect Competition in Two-Stage Zonal Power Markets – Part I: Concept Anal-

ysis” av Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg.
11. ”Hayekian Welfare States: Explaining the Co-Existence of Economic Freedom and Big Government” av Andreas 

Bergh.
12. ”Ethnic Enclaves and Labor Market Outcomes – What Matters Most: Neighborhood, City or Region?” av Johan 

Klaesson och Özge Öner.
13. ”A Non-Technical Introduction to Economic Aspects of International Investment Agreements” av Henrik Horn och 

Pehr-Johan Norbäck.
14. ”Globalization and the Jobs Ladder” av Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och 

Susan Chun Zhu.
15. ”Investor-State vs. State-State Dispute Settlement” av Henrik Horn.
16. ”Inventory Behavior, Demand, and Productivity in Retail” av Florin Maican och Matilda Orth.
17. ”Linking Net Foreign Portfolio Debt and Equity to Exchange Rate Movements” av Malin Gardberg.
18. ”The Rise of Private Foundations as Owners of Swedish Industry: The Role of Tax Incentives 1862–2018” av Dan 

Johansson, Mikael Stenkula och Niklas Wykman.
19. ”Location Choices of Swedish Independent Schools: How Does Allowing for Private Provision Affect the Geogra-

phy of the Education Market?” av Karin Edmark.
20. ”Well-Being Effects of Self-employment: A Spatial Inquiry” av Maria Abreu, Özge Öner, Aleid Brouwer och Eve-

line van Leeuwen.

Fredrik Heyman, Martin Olsson och Joacim Tåg har tilldelats forskningsanslag från Torsten 
Söderbergs Stiftelse för ett projekt om den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om struk-
turella förändringar till följd av den teknologiska utvecklingen som drivit på digitaliserings- 
och globaliseringsprocesser. Parallellt har det skett stora förändringar i ägandet av svenska 
företag. Forskarna ska analysera hur dessa olika strukturella förändringar har påverkat olika 
typer av anställda, entreprenörer och företag.
Fil.dr Hanna Mühlrad är ny affilierad till IFN. Hon är postdoktor vid Nationalekonomiska 
institutionen, Lunds universitet och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus vid Karolins-
ka Institutet. Hanna Mühlrads forskningsintressen omfattar bland annat kvinnors arbetsmarknadsdeltagande 

samt mödrars och barns hälsa. 
Fil.dr Sebastian Escobar är också ny affilierad till IFN. Han arbetar sedan 2018 vid Ludwig 
Maximilians universität i München. Hans forskningsintressen är: arv och gåvor, ekonomisk ojämlikhet, 
skatter och offentlig ekonomi.

Reservera redan nu morgonen den 21 augusti för ett seminarium med professor William Kerr, Harvard Business 
School. Han kommer att presentera sin senaste bok: The Gift of Global Talent.
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This year’s EEAG report discusses the fact that Italy and 
Sweden in the early 1990s basically had the same per capi-
ta income levels. But in contrast to Italy, Sweden and some 
other countries managed via structural reforms to break out 
of relative decline. While Italy is still fighting to get back 
on track. The causes of the Italian problems are discussed 
in the report, from an economic and an EU perspective.

Giuseppe Bertola, Professor of Political Economy, Uni-
versity of Turin, is one of the authors of this year’s report. 
He will present the report and be part of a panel  

discussing what we can learn from Italy. In this  
talk he will be joined by: 

• Karolina Ekholm, Professor, former Deputy Gover-
nor at the Sveriges Riksbank and former State Secre-
tary to Minister for Finance Magdalena Andersson.

• Mauro Gozzo, Economist and Chairman of Industrins 
Ekonomiska Råd.

Professor Lars Persson, IFN, will moderate the discussion.
Date & time: Tuesday March 19, at 9–10 am. For registra-
tion visit ifn.se/aktiviteter/öppna-seminarier.

EEAG report 2019: 
Why is Italy lagging behind? While Sweden broke out of the decline

Seminar March 19

Ny ordförande för IFN:s styrelse
Staffan Bohman är tillträdande ny ordförande för 
styrelsen i Institutet för Näringslivsforskning, IFN. 
Han efterträder Michael Treschow som varit ord-
förande 2011–2018. 

Staffan Bohman innehar i dag ordförandeposten i flera 
bolag, bland annat Electrolux, och i Tysk-Svenska Hand- 
elskammaren. Han har tidigare varit ordförande för Hö-
ganäs och haft styrelseuppdrag i bolag som Scania, Bo-
liden, Inter-Ikea och Vattenfall. Han var 1999–2004 vd 
och koncernchef för Gränges (Sapa). Staffan Bohman 
är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 
avdelning IX och har tidigare bland annat varit vice 
ordförande för SNS Förtroenderåd. 
 − Det har varit ett stort privilegium att få arbeta med 
Michael Treschow som styrelsens ordförande. Hans 
insatser har varit ovärderliga för IFN. Vi ser nu fram 
emot att få samarbeta med Staffan Bohman i denna roll. 
Hans gedigna erfarenheter från näringslivet och stora 

samhällsengagemang bådar gott för IFN:s framtid, säger 
professor Magnus Henrekson, vd IFN.
 − Att vara ordförande för IFN har varit ett mycket stimule- 
rande uppdrag. IFN:s forskning är viktig i samhällsdebatten 
då den baseras på framtagen fakta.  Den visar vad lagar och 
regler ger för effekter. Detta hjälper lagstiftarna att fatta väl-
grundade beslut som ger en god samhällsutveckling, säger 
Michael Treschow.

Staffan Bohman, ny styrelseordförande för IFN. Foto: Höganäs.

Björn Tyrefors, IFN, samt Petter Berg och Ola Palmgren  
visar i ett nytt working paper att det finns en stor skillnad 
mellan hur pojkar och flickor presterar på det så kallade 
Stockholmsprovet i början på gymnasiet jämfört med bety-
gen från grundskolan i matematik. I genomsnitt får pojkar 
som gör Stockholmsprovet fler provpoäng än flickor, men 
har samtidigt sämre betyg med sig från grundskolan.

I många år har flickor i genomsnitt fått högre betyg än poj- 
kar i svenska skolan. Men är detta bara en konsekvens av 
att pojkar klarar skolans kunskapsmål i lägre utsträckning, 
eller finns det systematiska skillnader i betygsättningen 
som är till pojkars nackdel?
 För att utforska systematiska könsskillnader i bedömning 
jämförs elevers avgångsbetyg i matematik från årskurs 
9 med samma elevers resultat på ett diagnostiskt prov i 

matematik som görs i början av årskurs 1 på gymnasiet i 
Stockholms stad, det så kallade Stockholmsprovet.
Avgångsbetyget sätts av en lärare med lång personlig rela-
tion till eleven, medan så inte är fallet för Stockholms- 
provet. Stockholmsprovet utformas av experter på Stock-
holms universitet och till grund ligger samma kursplan 
som i årskurs 9.
 Det visar sig att pojkar som gör Stockholmsprovet i 
genomsnitt får fler provpoäng än flickor, men flickorna har 
samtidigt högre betyg med sig från grundskolan. Effekten 
är statistiskt säkerställd. Storleken på effekten skiljer sig 
inte åt när forskarna undersöker olika grupper, som elever 
på friskolor eller elever som har gått på en grund- 
skola med en högre andel elever med utländsk bakgrund 
eller högre andel kvinnliga lärare.

Systematiska skillnader i betygsättning – till pojkarnas nackdel 



Nyhetsbrev
Redaktör: Elisabeth Precht, elisabeth.precht@ifn.se; tfn 08-665 4525. Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson.

Nyhetsbrev:
“Nyheter från IFN” utkommer sju gånger per år. Dessutom  
publiceras “News from IFN” två gånger årligen.  

Debatt & politik i urval

14 januari | SNS arrangerade ett sem-
inarium om basinkomst/medborgar-
lön. Andreas Bergh, IFN och Lunds 
universitet, presenterade bakgrunden 
till debatten och de olika argument 
som framförs – för och emot. Minna 
Ylikännö, finska folkpensionsmy-
ndigheten, presenterade en finsk 
försöksverksamhet med basinkomst 
(vid arbetslöshet).

29 januari | Mårten Blix, IFN, presen-
terade forskning om digitalisering i 
sjuk- och hälsovården för riksdagens 
socialförsäkringsutskott. Blix var 
tillsammans med Allan Gustafsson 
inbjuden att berätta om sina rön samt 
att svara på ledamöternas frågor. 

9 februari | Henrik Horn föreläste 
om WTO, handelsavtal och handels-
dispyter på tankesmedjan Timbro 
Reformakademi. Denna utbildning 
löper under fem helger och även 
andra forskare från IFN är föreläsare. 
Bland andra har Magnus Henrekson 
föreläst om entreprenörskap.

6 februari | Lars Oxelheim, affilierad 
till IFN, har ingått i redaktionen för 
boken Europaperspektiv allt sedan 
starten för 22 år sedan. Årets titel är 
EU och nationalstatens återkomst. 
Ett kapitel är författat av Magnus 
Henrekson och Özge Öner, IFN, 
tillsammans med Tino Sanandaji, 
HHS. Frågan ställs om EU bör ha en 
gemensam flyktingpolitik.

16 januari | Lovisa Persson, IFN, är 
en av författarna till SNS Konjunktur-
rådsrapport 2019 om kommunernas 
framtid. SNS arrangerade ett första 
seminarium i Stockholm om rappor-
ten. Fler kommer att hållas under 
våren. 


