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IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.

Senast accepterade artiklar
Torun Dewan, Macartan Humphreys och Daniel Rubenson, ”The Elements of Political Persuasion: Content, Charisma, and Cue”, Economic Journal.
Politiska aktörer söker med varierande framgång övertyga andra om sina ståndpunkter. Det är svårt att avgöra om
budskapets mottagande beror på budskapet eller budbäraren. I denna studie redovisas ett fältexperiment i en faktisk kampanj.
Resultatet visar bl.a. att kampanjer är effektiva men att politikernas personliga egenskaper inte spelar någon större roll.
Ola Andersson och Håkan J. Holm, ”Speech is Silver; Silence is Golden”, Games.
I denna uppsats visas att kommunikationsmöjligheter används alltför sällan när de är kostsamma, trots att
kostnaden är negligerbar i jämförelse med koordinationsvinsterna. Orsaken är att parterna i ett samarbete väntar på att
motparten ska kommunicera, vilket kan leda till att ingen av parten kommunicerar.
Andreas Bergh (IFN), Irina Mirkina och Therese Nilsson (IFN), ”Globalization and Institutional Quality – A Panel
DataAnalysis”, Oxford Development Studies.
Rättsstat och låg korruption är välståndsfrämjande institutioner. I artikeln undersöks hur dessa förändrats under
två decenniers ökad globalisering. Analysen visar att ökad globalisering ofta följs av förbättrade institutioner. I fattiga
länder med värdefulla naturresurser följs globalisering dock ofta av sämre institutioner och ökad korruption.
Robert Helsley och Yves Zenou (IFN), ”Social Networks and Interactions in Cities”, Journal of Economic Theory.
Studien visar hur interaktion och val beror på samspelet mellan socialt och fysiskt avstånd och att individer som
är mer centrala i det sociala nätverket väljer högre nivåer av interaktioner. När individer kan välja var de bor finns det en
tendens för de som är centrala i det sociala nätverket att bosätta sig nära stadens centrum.
Therese Nilsson och Andreas Bergh, ”Income Inequality, Health and Development – In Search of a Pattern”, in
Research on Economic Inequality, volume 21: Health and Inequality, redaktörer: Pedro Rosa Dias och Owen O’Donnell.
Det hävdas ofta att inkomstojämlikhet är en hälsorisk. Frågan har flitigt studerats med data för rika länder, men
få insikter finns kring sambandet mellan ojämlikhet och hälsa i ekonomiskt lägre utvecklad länder. Här undersöks hur
ojämlikhet påverkar barns hälsa i Zambia. I motsats till existerande hypoteser framkommer att större ojämlikhet samvarierar positivt med bättre barnhälsa.
Andreas Bergh och Therese Nilsson, ”When More Poor Means Less Poverty: On Income Inequality and Purchasing Power”, Southern Economic Journal.
När låginkomsttagarna i ett samhälle blir fler, växer marknaden för vissa slags produkter. En rad exempel visar
att detta påverkar hur företag agerar, och en statistisk analys visar att länder med större inkomstspridning har billigare
hamburgare och ris. Ökad andel fattiga i ett samhälle kan därför ha den oväntade effekten att de fattigas köpkraft ökar.
David Cesarini (IFN), Magnus Johannesson och Sven Oskarsson. ”Pre-Birth Factors, Post-Birth Factors and Voting:
Evidence from Swedish Adoption Data”, American Political Science Review.
Med information om valdeltagande i riksdagsvalet 2010 (drygt 2 000 svenskfödda adopterade individer födda
1965–1975 och deras adoptiv- respektive biologiska föräldrar) visar vi att såväl biologiskt arv som uppväxtmiljö spelar
roll för viljan att rösta. För individer med en adoptivmamma som röstade i valet ökar valdeltagandet med fem procentenheter. Samtidigt ökar valdeltagandet med fyra procent bland adopterade med en biologisk mamma som röstade i valet.
Niclas Berggren, ”The Calculus of Consent at 50: Insights for Liberalism”, Independent Review.
Denna studie visar hur Buchanan & Tullock är politiskt relevanta i boken The Calculus of Consent: genom ett
konstitutionellt perspektiv, genom att förorda generalitet i politiken, genom att relatera beslutsfattares kunskap och motivation till hur institutioner bör utformas och genom att se nationalekonomen som presentatör av reformförslag.
Martin Fischer, Martin Karlsson och Therese Nilsson (IFN), ”Effects of Compulsory Schooling on Mortality: Evidence from Sweden”, International Journal of Environmental Research and Public Health.
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Enligt ekonomisk teori ska utbilning förbättra människors hälsa. I denna studie undersöks hälsoeffekten av en
svensk nationell reform där skolplikten förlängs med ett år. Resultaten visar att ett extra år i grundskolan leder till minskad dödlighet.
Andreas Bergh, ”What Are the Policy Lessons from Sweden? On the Rise, Fall and Revival of a Capitalist Welfare
State”. New Political Economy.
Det traditionella sättet att beskriva den svenska modellen är otillräckligt för att förklara hur Sverige kunde
utvecklas från fattigt och ojämlikt jordbrukssamhälle till en rik och relativt jämlik industrination. En jämförelse ur ett
institutionellt perspektiv, som beskriver Sverige som en kapitalistisk välfärdsstat, ger bättre förståelse för Sveriges särart.
Joacim Tåg, ”Production Hierarchies in Sweden”, Economics Letters.
Denna studie beskriver hur svenska yrkesdata kan användas för att konstruera användbara mått på hierarkiska
strukturer inom företag. Sådana mått gör att vi kan få en bättre bild av hur svenska företag är organiserade samt att vi
bättre kan förstå skillnader i produktivitet företag emellan.
Mikael Persson, Anders Sundell och Richard Öhrvall (IFN), ”Does Election Day Weather Affect Voter Turnout?
Evidence from Swedish Elections”, Electoral Studies.
Tidigare forskning har visat att regn på valdagen minskar valdeltagandet i amerikanska val. I den här artikeln
studeras om det även gäller i Sverige, där valsystemet är annorlunda konstruerat. Trots flera olika datakällor avseende
både individuell och aggregerad nivå och ett stort antal obervationer framträder inga negativa effekter av regn.
Gissur Ó.Erlingsson, Jonas Linde och Richard Öhrvall (IFN), ”Not So Fair after All? Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States”, International Journal of Public Administration.
De nordiska länderna brukar vid expertbedömningar anses ha välfungerade offentliga förvaltningar befriade från
korruption. I denna studie visas att medborgarnas uppfattning dock skiljer sig åt mellan de nordiska länderna, vilket är
betydelsefullt då uppfattade oegentligheter har en negativ effekt på synen på det politiska systemets legitimitet.
Gissur Ó.Erlingsson, Kåre Vernby och Richard Öhrvall (IFN), ”The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats”, Acta Politica.
Vid studier av främlingsfientliga partier i Europa används ofta begreppet enfrågeparti. I artikeln behandlas
begreppet och utifrån det studeras om Sverigedemokraterna tillhör den kategorin av partier. Både data över politiker och
väljare ingår i analysen. Slutsatsen är att begreppet enfrågeparti inte passar in på Sverigedemokraterna.
Johan Lyhagen och Johanna Rickne (IFN), ”Income Inequality between Chinese Regions”, Empirical Economics.
I uppsatsen utvecklas en ny metod för att undersöka utvecklingen av ojämlikhet. Applicerat på kinesiska regioner
visar testen att utvecklingen mot en ökad ojämlikhet under reformperioden (post-1979) inte mattats av under senare år.
Rickne, Johanna, ”Labor Market Conditions and Social Insurance in China”, China Economic Review.
Det kinesiska socialförsäkringssystemet i de urbana regionerna är ett av världens mest kostsamma för företagen
i termer av ökade arbetskraftskostnader. I denna studie visas att en större konkurrens om arbetskraften ökar företagens
sannolikhet att delta i försäkringarna. Detta gäller särskilt i den privata sektorn där deltagandet är som lägst.
Mikael Stenkula (IFN), Dan Johansson och Gunnar Du Rietz, ”Marginal Taxation on Labor Income in Sweden from
1862 to 2010”, Scandinavian Economic History Review.
Denna studie undersöker hur marginalskattekilarna på arbete har utvecklats mellan 1862 och 2010. Före andra
världskriget var skattekilarna relativt små och skillnaden mellan olika inkomsttagare liten. Efter andra världskriget ökade
skattekilarna kraftigt men med 1990–1991 års skattereform har skattekilarna minskat påtagligt.
Michael König, Claudio Tessone och Yves Zenou (IFN), ”Nestedness in Networks: A Theoretical Model and Some
Applications”, Theoretical Economics.
En dynamisk modell utvecklas som kan förklara ”kapslade” nätverk. Modellen testas empiriskt och visar att teorin
stämmer, exempelvis för banker. Små banker interagerar med stora banker för säkerhet, lägre likviditetsrisk och lägre servicekostnader. Stora banker interagerar med små banker eftersom de kan utvinna en högre premie för tjänster.
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