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Nyheter från IFN

EU-projekt med final i Bryssel 

Fires-forskarna har arbetat fram ett index (The Regional 
Entrepreneurship and Development Index, Redi) för att 
avgöra var på den entreprenöriella skalan en region befin-
ner sig. Just skillnaderna mellan olika delar av Europa, vad 
gäller exempelvis lagar som underlättar för entreprenörskap, 
framkom gång på gång under den avslutande konferensen i 
Bryssel. Magnus Henrekson, IFN, ledde en av konferensens 
två scensamtal. 
 – Den som vill förbättra företagsklimatet kan inte bara se 
till bolagsskatten. Entreprenörerna och deras incitament 
måste identifieras. Och det räcker inte att ta hänsyn till  
entreprenörerna. Man måste också tänka på alla de som 
ska anställas, finansiärer med flera. Detta är en komplex    
        och en politiskt svår fråga, sa Henrekson och fick 
            medhåll av Stefan Raes, Nederländernas EU-rep- 
             resentation, som kallade entreprenörsfrågan ”en 
                                          mardröm för politiker”. Han 
                                          förklarade att han hoppas att                                 
                                          forskarna ska kunna hjälpa till
                                          att tydliggöra forskningen och                                       

reda ut sambanden för politiker och andra makthavare.
 Bert Kuby, Europeiska regionkommittén, som är ett råd-
givande organ i EU, gav Firesprojektet bra betyg. Han för-
klarade att det är utmärkt att forskarna visat att alla inte 
passar in i en och samma mall. Kuby påpekade att det är 
viktigt för tillväxten att inte bara studera nya företag utan 
även de något äldre som vill och kan växa. Jonathan Potter, 
OECD, höll med. Ulla Engelmann, chef för EU-kommis-
sionens direktorat Clusters and Entrepreneurship förklarade 
att forskarna behöver bli bättre på att nå politiker med sin 
forskning.  
 Hur kopplas Fires förslag till EU kommissionens arbete?
 Om detta talade Maarit Nyman, chef för en avdelning inom 
EU:s direktorat Grow, som bland annat arbetar med SMEs. 
Nyman avslutade konferensen med att berätta om Cosme 
(Competitiveness of Enterprises and Small and Medium- 
sized Enterprises).
 Cosme ska förbättra tillgången till kapital, stödja små och 
medelstora företags internationalisering och tillträde till 
marknader, främja konkurrens och ett företagsvänligt klimat.

Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms 
for an Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att Europa ska bli mer innovativt och entre-
prenöriellt. Forskarna inom Fires har presenterat sina forskningsresultat och en politisk verktygslåda 
för EU-kommissionen. Den 25 maj hölls dessutom en avslutande publik konferens i Bryssel där forskare, 
organisationer och företagare deltog.

I panelen ses från vänster: Magnus Henrekson, IFN, Bert Kuby, Europeiska regionkommittén, Stephan Raes, Nederländernas EU-representation, 
Ulla Engelmann, EU-kommsissionen, och Jonathan Potter, OECD.
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Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS
Ett välbesökt seminarium om forskning 
kring turordningsreglerna inom LAS hölls 
den 3 maj. Per Skedinger och Martin 
Olsson, IFN, presenterade en rapport och 
konstaterade att det så kallade tvåundan-
taget ökar personalomsättningen, funge- 
rar som tillväxtbarriär, ökar produktivi-
teten och minskar frånvaron i de aktuella 
små företagen. I en efterföljande panel in-
gick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander- 
Wänman, Umeå universitet, Mikael Sand-
ström, TCO, Thomas Carlén, LO, och 
Martin Ådahl, Centerpartiet. 

Per Skedinger, IFN, förklarade på seminariet att 
samtliga borgerliga riksdagspartier vill ändra så 
att turordningreglerna blir mindre restriktiva. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att reg- 
lerna ska förbli desamma medan Vänsterpartiet 
vill göra turordningsreglerna mer restriktiva. 
 Martin Olsson, IFN, sa i sin presentation av 
forskningen att turordningsreglerna påverkar 
anställdas sjukfrånvaro och uttag av vab (vård 
av sjukt barn). I det senare fallet tar papporna ut färre dagar 
medan mammornas frånvaro förblir den samma.
 Mikael Sandström, TCO, ansåg att frågan om turordnings-
regler och LAS är alltför komplicerade för att tas upp i en 
valrörelse då ”politiker pratar sig in i hörn”.
 – Jag skulle vilja veta vad ni tror om framtiden. Om jobb 
som inte kommer att finnas och nya jobb som vi inte känner 
till i dag, frågade Michael Treschow, IFN:s styrelseord-
förande, när publiken släpptes in i samtalet.
 Inga jobb kommer att förbli de samma som de var i går, sa 
Mikael Sandström, TCO. Han menade vi måste bli bättre 
på fortbildning och utbildning för att byta arbetsuppgifter.  
Thomas Carlén, LO, sa att den tudelade arbetsmarknaden 
sannolikt kommer att finnas kvar i framtiden och att trygg-
heten för de visstidsanställda är rätt sätt att tackla problemet.

Det var en stor och aktiv publik som kommit för att lära sig mer om 
turordningsreglerna inom LAS. En av dessa var IFN:s styrelseord-
förande Michael Treschow. Foto: Kajsa Kax.

Per Skedinger, professor Linnéuniversitetet och forskare på IFN, sa att 
samtliga borgerliga riksdagspartier vill ändra så att turordningreg- 
lerna blir mindre restriktiva. Foto: Kajsa Kax.

Martin Olsson, IFN, presenterade forskning och förklarade att tur- 
ordningsreglerna gör att papporna vabbar mindre. Foto: Kajsa Kax.

I paneldiskussionen deltog (från vänster) Mikael Sandström, chefsekonom TCO, 
Carin Ulander-Wänman, universitetslektor Umeå universitet, Martin Ådahl, chefs- 
ekonom (C), Per Skedinger, forskare på IFN och professor, samt Thomas Carlén, 
ekonom LO. Willy Silberstein var moderator. Foto: Kajsa Kax.
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Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten

En kunnig panel och en engagerad publik deltog den 17 maj i ett seminarium om hemtjänsten. Med hjälp av 
ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer my-
cket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfri-
hetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV.  
Seminariet var slutpunkten för projektet Framtidens välfärdstjänster.

En kunnig panel diskuterade kvalitet i hemtjänsten, spe-
ciellt svårigheter att definiera och mäta kvalitet. I panelen 
ingick Henrik Jordahl, IFN, Camilla Aho, Attendo, Vero- 
nica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och 
Ulrika Winblad, Uppsala universitet. 
 Henrik Jordahl presenterade mätningar som visar att hem- 
tjänstpersonalen tillbringar 58 procent av arbetstiden hem-
ma hos de äldre. Han sa vidare att arbetsproduktiviteten 
skiljer mycket mellan de 172 studerade hemtjänstgrup- 
perna, även i jämförbara kommuner. Detta, sa Jordahl,  an-
tyder att produktiviteten och därmed kvaliteten kan förbätt- 
ras i hemtjänsten. Han menade att personalen kan arbeta 
mer produktivt utan att det går ut över de äldres nöjdhet 
med hemtjänsten.
 Samtidigt sa Henrik Jordahl att det är svårt att veta hur bra 
hemtjänsten är när den inte betalas av den som nyttjar den. 
Om man betalade mer ur egen ficka (exempelvis RUT-tjäns- 

ter) och inte via skattsedeln skulle man tydligare se hur 
högt en hemtjänsttimme värderas.

Henrik Jordahl berättade om de forskare som ingått i projektet och två av de rapporter som skrivits. Foto: Bosse Johansson.

Publiken var engagerad och frågestunden för kort, tyckte många 
som stannade efter seminariet för att tala med panelen.

I panelen från vänster: Henrik Jordahl, docent och programchef IFN, Veronica Magnusson, fackförbundsordförande Vision, Annika Wallen-
skog, chefsekonom SKL, Camilla Aho, regionchef Attendo Skandinavien äldreomsorg, Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning 
Uppsala universitet. Ej i bild är moderatorn Cecilia Granestrand, journalist på Dagens Samhälle. Foto: Bosse Johansson.
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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.  

Hänt sedan sist

Den 14 maj mottog Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene 
Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenör-
skap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande 
priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum huvudman för 
priset, även Vinnova ingår som partner och Stockholms Köpmansklubb är donator till priset. Foto: Marcus Larsson.

BRYSSEL

MALMÖ

HELSINGFORS

I Malmö: Lars Oxelheim, Christian 
Leffler, Europeiska utrikestjänsten, 
Karolina Zurek, Stockholms universi-
tet, och Per Cramér, rektor Handels- 
högskolan i Göteborg.
I Helsingfors: Lars Oxelheim och 
Anders Ahnlid, svensk ambassdör.
I Bryssel: Niklas Bremberg, Utrikes- 
politiska institutet, Cecilia Malm-
ström, EU-kommissionär, Lars 
Oxelheim, Jens Hedström, Svenskt 
Näringsliv, Alexis Lautenberg, fd 
schweizisk EU-ambassadör och Lars 
Danielsson, svensk EU-ambassadör.

Professor Lars Persson, vice vd på IFN, har valts in som EARIE Director. EARIE är ett europeiskt 
nätverk för nationalekonomer verksamma inom industriell ekonomi.

Presentationer av boken Europaperspektiv 2018

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad 
till IFN, arbetar sedan 20 år med den tvärveten- 
skapliga årsboken Europaperspektiv. 


