
 

 

 

 

 

 

    

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning Box 55665, 102 15 Stockholm  info@ifn.se 

 Besök: Grevgatan 34  www.ifn.se 

 Telefon 08 665 45 00   

    

 

Stockholm den 21 september 2017 
 
 

 

Funderar du på att bli forskare inom nationalekonomi? 
 

Öppet hus den 16 november 2017 
 
 
Är du nyfiken på en framtid som forskare i nationalekonomi? Är du intresserad av att skriva 
uppsats inom något av IFN:s forskningsprogram? Då är du välkommen till Öppet Hus på 
Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.  

 
På IFN finns drygt 30 forskare med fokus på frågor som rör näringslivets villkor och utveckling. 
Vi forskar inom program inriktade på globalisering, tjänstesektorns ekonomi (bland annat vinst 
i välfärden), entreprenörskapets villkor, elmarknaden och hur moral och sociala attityder 
påverkar ekonomin (institutionernas ekonomi); www.ifn.se/forskning.  
 
Den 16 november öppnar vi dörrarna för dig som är i slutet av din kandidatutbildning eller som 

genomgår en masterutbildning inom nationalekonomi, med siktet inställt på doktorandstudier 
inom IFN:s forskningsfält. Vi berättar mer om IFN och ger smakprov på institutets forskning. 
Om du är nyfiken på institutet, som är en av de största arbetsgivarna för nationalekonomer i 
Stockholmsregionen, och vill etablera kontakt med oss är detta ett bra tillfälle att presentera 

dig själv.  
 
Dag: torsdagen den 16 november 2017 
Tid: 15.30─ca 18.00, inklusive mingel med smörgås och öl/alkoholfritt alternativ 
Plats: IFN Grevgatan 34, 2 tr, Stockholm 
 
ANMÄLAN här 
 
OSA senast den 6 november 2017 via den bifogade länken. Antal platser är begränsat. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgpsSwmy_PPYfQsrvPzplJtdkHHaSznR-nbst8TqrbhgPgOQ/viewform


 

 
Program  
 

 
 
Kl. 15.30 Institutet för Näringslivsforskning   

Professor Magnus Henrekson, vd IFN 
 
  Forskningsprogram hos IFN:  

Professor Lars Persson, vice vd och chef för programmet Entreprenörskapets ekonomi  
 

Två forskare presenterar två forskningsprojekt: 

Docent Therese Nilsson: "Kort- och långsiktiga effekter av spädbarnsvård på 1930-talet" 
Ekon.dr Joacim Tåg: "Varför når så få kvinnliga chefer näringslivstoppen?" 

 
   

En yngre forskares perspektiv på forskarvärlden 
Ph.D. Özge Öner berättar vad det innebär att vara forskare 

 
Goda råd till en blivande forskare 

Professor Assar Lindbeck  
 
Ca kl. 17.15 Smörgåsar och öl/alkoholfritt alternativ  

 
 
Hjärtligt välkommen! 
 
För mer information kontakta Elisabeth Gustafsson, tel 08-665 4503 eller 
elisabeth.gustafsson@ifn.se. 

mailto:elisabeth.gustafsson@ifn.se

