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SAMMANFATTNING 

Konjunkturinstitutet har endast påpekanden avseende hur rapporten (SOU 2012:20) 
återger forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Konjunkturinstitutet, samt hur 
Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd utses. I övrigt har Konjunkturinstitutet inte 
tagit ställning till varken rapportens innehåll eller dess rekommendationer. 

MISSVISANDE BILD AV HUR FORSKNINGSVERKSAMHETEN BEDRIVS  VID  

KONJUNKTURINSTITUTET  

Konjunkturinstitutet svarade på en enkät i föreliggande utredning den 10 maj 2012 
(dnr. 9-12-11). Dessa svar antas ligga till grund för rapportens skrivningar beträffande 
forskningsverksamheten vid Konjunkturinstitutet. 
 
När det gäller prognosavdelningen bedrivs, som framgår av Konjunkturinstitutets 
enkätsvar, extensivt forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). Denna syftar till att 
utveckla analys- och prognosmetoder som är till gagn för Konjunkturinstitutets 
verksamhet. Inriktningen på denna FoU, till exempel att en makromodell på kvartal 
ska utvecklas eller att modellbaserade prognoser med oförändrad finanspolitik ska 
redovisas, ges delvis från regeringen via uppdrag i regleringsbrevet. Hur dessa uppdrag 
ska lösas, vilka forskningsmetoder som ska användas samt tolkning av resultat 
bestämmer Konjunkturinstitutet. Utöver uppdrag i regleringsbrevet bedrivs 
egeninitierad FoU där prognoschefen och gd bedömer om inriktningen är i linje med 
Konjunkturinstitutets verksamhet.  
 
När det gäller den miljöekonomiska enheten så syftar dess forskning till att förbättra det 
samhällsekonomiska beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. Som exempel kan 
nämnas ett FORMAS-finansierat forskningsprojekt som syftade till att utvärdera 
statliga stöd till sanering av förorenade områden i Sverige. Som framgår av 
Konjunkturinstitutets enkätsvar så beslutar den miljöekonomiska forskningschefen i 
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samråd med gd vilka projekt som ska bedrivas. Projekten förs in i verksamhetsplanen 
som sedan kommuniceras med Finansdepartementet.  
 
Som framgår av Konjunkturinstitutets enkätsvar bedrivs däremot inte ”fri” forskning i 
bemärkelsen att maximera antalet publikationer i internationella tidsskrifter utan 
forskningsprojekten bedöms utifrån dess förväntade nytta för Konjunkturinstitutets 
verksamhet. 
 
Mot denna bakgrund anser Konjunkturinstitutet att skrivningarna överst på sid. 26 i 
rapporten ger en missvisande beskrivning av FoU vid Konjunkturinstitutet. Dels kan 
texten missuppfattas som att regeringen helt (eller till avgörande del) bestämmer vilka 
projekt som styr FoU vid Konjunkturinstitutet, dels att regeringen utövar ”stark 
styrning” av vilken FoU som bedrivs. Det är inte Konjunkturinstitutet uppfattning 
utan den beskrivning som gavs ovan är mer rättvisande.  
 

MISSVISANDE BILD AV HUR KONJUNKTURINSTITUTETS  VETENSKAPLIGA RÅD 

UTSES   

I utredningen anges att det är regeringen som utser ledamöterna till 
Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd. Detta är felaktigt, ledamöterna i det 
vetenskapliga rådet utses av Konjunkturinstitutet vilket tydligt framgår av 
instruktionen.  
 
  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Eva Samakovlis och Göran Hjelm. 
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