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Bakgrund 

• I den arbetsmarknadspolitiska kommitténs 

betänkande (SOU 1996:34) fastslogs 

utvärderingsbehov 

• I särskilt yttrande föreslog Lars Calmfors en 

utvärderingsmyndighet 

• Finansdepartementet drev frågan under Erik 

Åsbrinks tid 

• Margareta Winberg var arbetsmarknadsminister då 

IFAU bildades 1997 



3 

Viktiga förutsättningar 

• Stöd från departementsrådet Mats Wadman – bra på 

många sätt, gav oss tid att bygga upp i lugn takt 

• Den geografiska placeringen nära Uppsala universitet 

• Nätverk av arbetsmarknadsforskare i Sverige och 

utomlands 

• Blanda fast anställd personal med projektanställda 

• Data 
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Vad är IFAU idag? 

• Stödja och utföra vetenskapliga utvärderingar 

1.Effekter av arbetsmarknadspolitik 

2.Arbetsmarknadseffekter av utbildningspolitik 

3.Arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringspolitik 

4.Arbetsmarknadens funktionssätt 

– Vi gör även kartläggningar/uppföljningar på dessa 

områden 

• Sprida resultaten 
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• Personal (# helårsarbetare 2008) 

– 14 med minst FD (i huvudsak NEK) 

– 9 utredare/doktorander 

– 5 administrativ personal 

• Vad är vi bra på? 

– Kvantitativ forskning 

– Fokus på orsakssamband och metoder för att skatta 

sådana 
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Finansiering  

Från A-dep (2009) 

1. SEK 21,0 miljoner 

2. SEK 5,5 miljoner  

Externa anslag (2008) 

SEK 5,8 miljoner  

 

Institutet 

 

Externa forskare 

 

 
IFAU publikationer (2008) 

IFAU projekt 
77 interna 

35 externa 

 
38 interna 

4 externa 

 



7 

Trovärdighet och relevans 

• Kvalitet + oberoende = trovärdighet 

• Kvalitet…  

 Högkvalificerad och motiverad personal 

 Bra data – IFAU-databasen 

 Metodkunskap 

 En del av det internationella forskarsamfundet 

o Siktar på publikationer i internationella tidskrifter 

o Deltar i internationella forskningsnätverk 
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• Kvalitetssäkring… 

• Alla IFAU-publikationer har…  

 antingen skrivits eller handletts av en disputerad 

forskare (interna projekt) 

 behandlats på (interna och externa) seminarier 

 granskats av interna och externa referees 

 godkänts av en redaktör 

• Resultat diskuteras inte med media innan de har 

publicerats 
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• Oberoende… 

• Klar åtskillnad mellan åsikter och forskningsresultat 

• Vi ger inte policyrekommendationer 

 Kan leda till att vi utvärderar våra egna förslag 

 (men OK att peka på policyimplikationer) 

• Oberoende med avseende på 

1. frågeställning 

2. metod 

3. resultat 

4. tidpunkt för publicering 
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Hur sprider IFAU resultat? 

 • Översikter 

• Ambitiös informationsstrategi (pressmeddelanden, 
populärvetenskapliga rapporter, seminarier vid 
departement) 

Hur stödjer IFAU forskning? 

• Delar ut medel till externa forskare 

• IFAU-databasen 

• Påverkar insamlingen av data 

• Ger kurser i t ex utvärderingsmetoder 

• Organiserar workshops, seminarier etc 


