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Abstract  

 

   Ingemar Ståhl. Bibliography 1957–2011 

 

 
Ingemar Ståhl was a productive and imaginative economist who was professor of economics at 

Lund University 1971–2005. His intellectual curiosity gave him a wealth of ideas that he applied to 

a wide range of issues, for example defense, social insurance, education, housing, labor markets, 

health, taxation, environment, finance, industrial policies and the political economy of the Swedish 

model. He became an academic pioneer who imported new theoretical developments, such as public 

choice and property rights, from abroad and applied them to Sweden. In addition to being a 

researcher, he was also a keen participant in public debate and, at various times, a member of 

governmental and private policy commissions and a reformer of undergraduate teaching in 

economics in Lund. He exerted a profound influence on Swedish economic debate, arguing for 

market-oriented reforms and for more competition and freedom of choice in the public sector. His 

many contributions – published as well as unpublished – are listed in this bibliography. 

 

 

Key words: Ingemar Ståhl, Sweden, political economy, the Swedish model, deregulation, public 

choice. 

 

JEL classification: B 31. 
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Ingemar Ståhl – Bibliografi 1957–2011 
 

Sammanställd av Christina och Lars Jonung. 

 

 

Förord 

 

Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik ekonom. Driven av intellektuell nyfikenhet arbetade han 

på många områden. Han var något av en akademisk pionjär som gick in på för ekonomer oplöjda 

fält. Snabbt kunde han fånga upp nya strömningar inom den internationella forskningen och 

importera dem till Sverige. Han var forskare, utredare och debattör i samma person. Redan vid unga 

år blev han välkänd i den ekonomisk-politiska debatten i vårt land. Under fyra decennier från början 

av 1960-talet fram till milleniumskiftet hördes hans röst regelbundet. 

 

Denna bibliografi är vårt försök förteckna Ingemar Ståhls produktion. Vi har strävat efter en 

fullständig förteckning men troligen har vi missat något av Ingemars hand.Vi har valt att ta med 

såväl publicerade och opublicerade arbeten. Skälet till att vi inkluderar även Ingemars opublicerade 

bidrag är att Ingemar var otålig. Mycket som han skrev hamnade i byrålådan eftersom han ständigt 

drogs till nya utmaningar. Det vore orätt mot honom att inte uppmärksamma otryckt material som vi 

bedömt av intresse. Rent undervisningsmaterial är dock inte medtaget. Alla Ingemars publikationer 

– tryckta som otryckta - kommer att finnas i en samling vid Universitetsbiblioteket i Lund.  

 

Ingemar var under 25 år aktiv som vetenskaplig rådgivare till Ragnar och Torsten Söderbergs 

stiftelser och som ledamot i Ragnar Söderbergs stiftelse. De två stiftelserna beslöt gemensamt år 

2009 att instifta en fond för att hedra Ingemar Ståhl och hans insatser för fonderna. Denna 

bibliografi har tillkommit med ett generöst stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse. Tanken är att den 

ska ingå i en samlingskrift med ett urval av Ingemar Ståhls arbeten. I denna antologi medverkar 

även forskare och kollegor som Ingemar har samarbetat med under årens lopp.  

 

Många har bistått oss med arbetet med bibliografin. Vi vill särskilt tacka Solveig Ståhl som 

överlämnat Ingemars publicistiska kvarlåtenskap till oss och som påbörjat en förteckning över 

Ingemars skrifter liksom en redogörelse över Ingemars många aktiviteter. Lars-Olof Ivarsson vid 

Ekonomihögskolans bibliotek har hjälpt oss att identifiera och få fram information. Benny Carlson, 

Ingolf Ståhl och Eskil Wadensjö har gett oss goda råd. Flera av Ingemars medarbetare för vilka vi 

berättat om projektet har gett oss stöd och uppmuntran.  

 

Lund i december 2016 

 

Christina och Lars Jonung  

 

 

PS: Denna bibliografi kommer att ingå i Christina och Lars Jonung (red.) (2018), Ingemar Ståhl – 

en ekonom för blandekonomin, Dialogos, Falun. 
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1. Publicerat och opublicerat 

 

 

1957 

 

Publicerat 

 

”Demokrati i skolan ersätter elevråden”, Libertas, nr 1, s 18–19. 

 

Opublicerat 

 

”Det individuella arbetsutbudet”, uppsats för proseminariet i nationalekonomi vid Stockholms 

högskola, höstterminen, 12 sidor. 

 

 

1958 

 

Publicerat 

 

”Politiska skolföreningar behövs!”, Polstjärnan, SSUHs tidning, årg 63, nr 1, s 12.  

 

 

1959 

 

Opublicerat 

 

”Makroekonomisk planering. Något om norska metoder och resultat”, uppsats för seminariet i 

nationalekonomi, november, Stockholm, 33 sidor. 

 

 

1960 

 

Publicerat 

 

”Input-output-analys. En kort översikt med anledning av Roland Artles doktorsavhandling”, Statist-

isk Tidskrift, årg 9, nr 3, s 177–182. 

http://www.scb.se /Statistisk%20tidskrift%201952-1962/Statistisk-tidskrift-1960.pdf 

 

Opublicerat 

 

”Bostadspolitikens mål och medel”, arbetspromemoria, 10 sid, juni. 

 

”En ny bostadspolitik”, Socialdemokratiska studentklubben, 6 sidor, oktober. 

 

Underlag för Värdesäkringskommitténs betänkande SOU 1964:1 och 2, Indexlån. 

 ”Riskreduktion och indexval”, Dokument nr 8, 14 sidor, mars.  

”Indexlån och sparande”, Dokument nr 11, 14 sidor, datering saknas.  

”Värdesäkringsfrågan i Danmark”, Dokument nr 12, 6 sidor, juli. 
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1961 

 

Publicerat 

 

”Justering av sampelvärden. Något om olika metoder att justera sampelvärden när information om 

vissa populationsvärden föreligger”, Statistisk Tidskrift, årg 10, nr 9, s 523–532. 

http://www.scb.se/H/Statistisk%20tidskrift%201952-1962/Statistisk-tidskrift-1961.pdf 

 

”Att planera för planering”, Libertas, nr 1, s 7–9. 

 

”Socialdemokratisk bostadspolitik”, Libertas, nr 2, s 3–5. 

 

”Utbildningsskatt”, Libertas, nr 3, s 9–10. 

 

”Studiesociala randanmärkningar”, Libertas, nr 6, s 15–17. 

 

Opublicerat 

 

”Indexreglering av bostadslån”, Seminariet i bostadsekonomi, 52 sidor, januari. 

 

Underlag för Värdesäkringskommitténs betänkande SOU 1964:1 och 2, Indexlån. 

”Några beräkningar kring avkastningen på aktier under perioden 1951–60”, Dokument nr 

26, 12 sidor, juni.  

”Två studier i värdepappersplaceringar”, Tekniskt dokument nr 3, 22 sidor, juni. (Detta 

dokument omfattar två studier av placeringar i värdepapper: ”Några beräkningar kring 

aktieplaceringar under perioden 1951–60” samt ”En placering i 

fiktiva ’partiprisindexobligationer’ 1956–60”.) 

”Synpunkter på beskattning av indexlån”, arbetspromemoria, 35 sidor, september. 

”Indexlån och penningvärderisker”, Dokument nr 30, 17 sidor, september. 

”Beskattning, penningvärderisker och indexlån”, Dokument nr 32, 17 sidor, oktober. 

 ”Värdesäkring i försäkrings- och bankväsen”, Dokument nr 48, 52 sidor, oktober. 

”Risk- och avkastningsförändringars verkningar på portföljsammansättning, sparande och 

investeringar”, Tekniskt dokument nr 4, 78 sidor, december. 

 

Arbetsgruppen för studiet av hyresregleringens verkningar. 

”Några noter till bostadspolitikens ekonomiska teori”, 53 sidor, december. 

”Hyressplittringens orsaker och verkningar”, 8 sidor, december. 

 

”Generell stipendiering = (ATP)–1”, arbetspromemoria, 17 sidor, november. (Detta är ”en skiss på 

ett praktiskt hanterligt studiefinansieringssystem”. De idéer som presenteras här återkommer i 

Ingemar Ståhls arbete för SOU 1963:74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/H/Statistisk%20tidskrift%201952-1962/Statistisk-tidskrift-1961.pdf
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1962 

 

Opublicerat 

 

Promemorior för Studiesociala utredningen (SOU 1963:74). 

 ”Några ekonomiskt-teoretiska synpunkter på studiefinansieringsfrågan”, 14 sidor. 

PM 60 ”Några synpunkter på ett allmänt studiefinansieringssystem”, 8 sidor. 

PM 64 ”Några beräkningar avseende avgifter till ett allmänt studiefinansieringssystem”, 29 

sidor.  

PM 67 ”Avgifter och subventioner i ett allmänt studiefinansieringssystem”, 27 sidor.  

PM 79 ”De ekonomiska verkningarna av en studiekostnadsförsäkring”, 8 sidor. 

PM 82 ”Några problem kring studiekostnadsförsäkringens finansiering”, 15 sidor.  

PM 83 ”Några kompletterande synpunkter på finansieringen av ett studiemedelsystem”, 10 

sidor. 

PM 88 ”Några ekonomiska synpunkter på utbildningskostnaderna”, 18 sidor. 

PM 89 ”Exempel på alternativa avgiftssystems verkningar”, 4 sidor. 

PM 90 ”Ytterligare synpunkter på finansieringen av ett studiemedelssystem”, 7 sidor. 

PM 108 ”Studiemedelssystemets finansiering”, 32 sidor. 

 

Promemorier för Bostadspolitiska diskussionsgruppen. 

”Synpunkter på utformningen av bostadssubventioner”, 10 sidor, augusti. 

”Några problem vid en övergång till jämviktsprisbildning på bostadsmarknaden”, 12 sidor, 

augusti. 

”Synpunkter på utformningen av räntesubventioner”, 9 sidor, oktober. 

 

Promemorier för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 

”Några synpunkter på användningen av input-outputteknik för försvaret”, 2 sidor, maj. 

”Samhällsekonomisk försvarsbudget”, 4 sidor, maj. 

”Några synpunkter på beräkningar av värdet av människoliv”, 8 sidor, juli. 

”Några synpunkter på en arbets-PM angående beräkning av egna fredskostnader”, 5 sidor, 

juli. 

”Styckkostnad eller gränskostnad?”, 4 sidor, september. 

 

 

1963  

 

Publicerat  

 

”Några synpunkter på den högre utbildningens kostnader, intäkter och finansiering”, bilaga 2 i SOU 

1963:74, Studiesociala utredningen. Rätt till studiemedel, Stockholm, s 256–270.  

http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm 

 

”Akademikernas inkomster 1960”, bilaga 3 i SOU 1963:74, Studiesociala utredningen. Rätt till 

studiemedel, Stockholm, s 271–286.  

http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm 

 

”Studiemedelssystemets finansiering”, kapitel 7 i SOU 1963:74, Studiesociala utredningen. Rätt till 

studiemedel, Stockholm, s 155–177.  

http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm 

 

Bostadsbristen. En studie av prisbildningen på bostadsmarknaden (med Ragnar Bentzel och Assar 

Lindbeck), Industriens utredningsinstitut, Stockholm. 

http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm
http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm
http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm
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”Replik om hyreskontrollen” (med Ragnar Bentzel och Assar Lindbeck), Tiden, årg 55, nr 6, s 355–

360. 

 

”Alf Johansson om hyreskontroll” (med Ragnar Bentzel och Assar Lindbeck), Att Bo, årg 13, nr 3, s 

73–75. 

 

”Ekonomisk teori och tillämpning på militära beslutsproblem”, i FOA P rapport A 127, s 48–64, 

april. 

 

Opublicerat 

 

”Några synpunkter på bostadslånens utformning”, HSB, 10 sidor, april. 

 

Promemorier för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 

”Några synpunkter på utformningen av prognoser för akademisk arbetskraft”, 5 sidor, 

februari. 

”Några problem kring militära effektkriterier”, 10 sidor, maj. 

”Sammanfattande synpunkter på egna kostnader i en systemstudie”, 15 sidor, maj. 

”Några synpunkter på en programbudget”, 10 sidor, maj.  

”Produktionsplanering och contingency planning”, 12 sidor, juni. 

”Ett krigsspel i nätverksdiagram”, 10 sidor, augusti. 

”Några specifika problem kring angriparkostnadskriteriet”, 11 sidor, augusti. 

”Några problem kring utformningen av försvars- och säkerhetspolitik”, 6 sidor, augusti.  

”Beslutsteori och alternativplanering”, några kommentarer som underlag för diskussion vid     

nordiskt forskarmöte, Köpenhamn, 12 sidor, november. 

 ”Systemanalys och försvarsplanering.”, 11 sidor, december. 

 

”Portföljsammansättning med minimaxriskkriterium. Några noter kring risk, osäkerhet och 

indexlån”, utkast för Värdesäkringskommittén, 57 sidor, augusti. 

 

 

1964 

 

Publicerat 

 

”Bostadsmarknad och indexlån”, kapitel 5, SOU 1964:2, Indexlån del II. Värdesäkringskommittén, 

s 139–185.  

http://weburn.kb.se/metadata/603/SOU_623603.htm 

(En engelsk sammanfattning av kapitel 5 finns i ”The Housing Market and Index Loans”, kapitel 5 i 

Index Loans. An Investigation, The Swedish Ministry of Finance, Stockholm, 1965, s 47–51.) 

 

”Skatter och värdesäkring”, kapitel 7, SOU 1964:2, Indexlån del II. Värdesäkringskommittén, s 

201–219. 

 http://weburn.kb.se/metadata/603/SOU_623603.htm 

 

”Systemanalys och långtidsplanering” (med Bengt-Christer Ysander), FOA P rapport C 122, För-

svarets forskningsanstalt, Planeringsbyrån, Stockholm, november. 

(En obetydligt uppdaterad och reviderad upplaga publicerades som FOA Rapport C 8122–11, 1968, 

Försvarets forskningsanstalt, Planeringsbyrån, Stockholm, maj.)  

 

”Kostnadsberäkningar och budgetering”, FOA P rapport C 123, Försvarets forskningsanstalt, 

Planeringsbyrån, Stockholm, november. 

http://weburn.kb.se/metadata/603/SOU_623603.htm
http://weburn.kb.se/metadata/603/SOU_623603.htm
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”Den styrande handen famlar i mörker”, Byggnadsindustrin, årg 34, nr 4, s 313–314.  

 

Slutreplik till Per Holm ”Fel undersökning?”, Byggnadsindustrin, årg 34, nr 7, s 606. 

 

”Risk- och avkastningsförändringars verkningar på portföljsammansättning, sparande och 

investeringar”, FOA P rapport C 129, december, 105. (Reviderad version av Tekniskt dokument nr 

4, för Värdesäkringskommittén, december 1961.) 

 

”Sverige och kärnvapenfrågan”, Tiden, årg 56, nr 5, s 314–317. 

 

Opublicerat 

 

PM för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 

”Några systemanalytiska problemställningar”, 17 sidor, februari. 

”Investeringskalkyler vid militär anskaffning”, 25 sidor, maj. 

”Alternativkostnad”, 11 sidor, maj. 

”Systemanalys – en planeringsmetod”, 19 sidor, oktober. 

 

 

1965  

 

Publicerat 

 

”Långtidsplanering av vårt lands försvar” (med Martin Fehrm, Carl Gustav Jennergren, Lennart 

Grape och Bengt-Christer Ysander), FOA P Rapport A 143, februari.  

 

”Synpunkter på militära kostnads- och effektberäkningars krav på redovisningssystemet”, i FOA P 

rapport C 143, s 42–59 , juli. 

 

”Järvafältet och försvarspolitiken”, osignerad ledare i Tiden, årg 57, nr 1, s 1–4. 

 

”Strukturpolitik och samhällsplanering” (med Bengt-Christer Ysander), Tiden, årg 57, nr 7, s 389–

395. 

 

”Strukturinstitutet – en idé-skiss” (med Bengt-Christer Ysander), Tiden, årg 57, nr 8, s 775–780. 

 

”Hur värderas människoliv?” (med Bengt-Christer Ysander), Läkartidningen, årg 62, nr 39, s 3143–

3148.  

 

Opublicerat 

 

”Försvarsbudgeten: några problem”, Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt, 9 sidor, 

oktober. 

 

”Försvarsplaneringens säkerhetspolitiska aspekter”, Utrikespolitiska institutet, forsknings-

avdelningen, Grupp konflikt, 22 sidor, februari. 

 

”Kostnads-intäktskalkyler som planeringsinstrument för en storstadsregion”, 25 sidor, maj. 

 

”Några ekonomiska synpunkter på arbetsmarknadsutredningens betänkande”, Statskontoret, 

arbetsmarknadsgruppen, 8 sidor, maj. 
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”Reversmetoden. Förslag till en praktisk lösning av inkomstfördelningsproblemen vid en 

avveckling av hyresregleringen”, Finansdepartmentet, 30 sidor, augusti. 

 

Underlag till Kanslihusets vuxenutbildningsgrupp, Studiesociala gruppen, 

”Ekonomiska synpunkter på vuxenutbildningen”, 33 sidor, november.  

”Finansiering av vuxenutbildning”, 9 sidor, december. 

 

 

1966 
 

Opublicerat 

 

PM för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 

”Arms Control and Budget Planning” (med Bengt-Christer Ysander och Erik Moberg), 

rapport till The Second Nordic Conference on Peace Research, den 11–13 februari, Hilleröd, 

Danmark. (Rapporten består av två delar. Den första, ”Arms Control and Budget Planning” 

(8 sidor) är en sammanfattning på engelska av den andra delen ”Rustningskontroll och 

budgetplanering” (36 sidor).) 

 

”PM med synpunkter på arbetsmarknadspolitikens mål och medel”, (utarbetad inom 

Finansdepartementet), 18 sidor, februari. 

 

”Försvar och samhällsekonomi”, 49 sidor, mars.  

 

”Kritiska synpunkter på propositionen om arbetsmarknadsforskningsinstitut”, 3 sidor, mars. 

 

”Strukturpolitik och samhällsplanering”, föredrag i Oslo, 14 sidor, maj. 

 

”Tillväxtproblem och strukturpolitik”, 5 sidor, juni. 

 

Underlag till Kanslihusets vuxenutbildningsgrupp, Studiesociala gruppen (ett urval). 

”Några alternativ för vuxenutbildningens finanansiering”, 10 sidor, april. 

”Vuxenutbildning: kostnader, intäkter och finansiering”, 16 sidor, juni. 

 

”Invandringens kostnader och intäkter”, synopsis, 19 sidor, augusti. 

 

”Utbildningskapital och samhällsekonomisk kostnads/intäkts-analys” (med Bengt-Christer 

Ysander), 12 sidor, augusti. 

 

”Några synpunkter på försvarsutredningens vidare arbete”, 3 sidor, april. 

 

”Försvarsutgifterna 1967/68–1970/71 – några synpunkter”, 7 sidor, september. 

 

”Att minska försvarsutgifterna – några synpunkter”, 6 sidor, oktober. 

  

”Försvarets resurskvot”, 4 sidor, december. 

 

”Några riktlinjer för en framtida omformning av värnpliktssystemet” (med Bengt-Christer Ysander), 

11 sidor, december. 
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1967 

 

Publicerat 

 

”Some Aspects of a Mixed Housing Market”, kapitel 6 i Adela Adam Nevitt (red), The Economic 

Problems of Housing, Proceedings of a conference held by the International Economic Association, 

MacMillan, s 73–84. 

 

”Kan vi sänka försvarsutgifterna?”, Libertas, nr 5, s 27–29. 

 

”Allmänna principer för planering och stridsekonomisk värdering” (med Bengt-Christer Ysander 

och Lennart Grape), FOA P rapport C–8171–11, 97 sidor, maj. 

 

Opublicerat 

 

”Några synpunkter på immissionssakkunnigas förslag”, 8 sidor, april. 

 

”PM ang civilförsvarets skyddsrum”, 6 sidor, april. 

 

”Programbudget – principer och problem”, 14 sidor, juni. 

 

”Några samordningsproblem i det aktuella utvecklingsarbetet av programbudgetsystem”, 7 sidor, 

juni. 

 

”Förslag till riksstatsförslagets utformning i ett programbudgetsystem”, Programbudgetgruppen, 28 

sidor, augusti. 

 

 

1968 

 

Publicerat 

 

”Försvarets samhällsekonomiska kostnader”, Strategisk bulletin, Utrikespolitiska institutet, 

årg 4, nr 4.  

 

”Utbildningsprogram och arbetsmarknadspolitik”, kap 8 i SOU 1968:62, Tio ekonomer om 

arbetsmarknadspolitiken, s 108–118.  

http://weburn.kb.se/metadata/874/SOU_8200874.htm 

 

Opublicerat 

 

”Programbudget – ett instrument i försvarets långsiktsplanering”, Försvarskostnadsutredningen, 

delutredning 8, 56 sidor, februari. 

 

”Försvarets kostnader på kort och lång sikt”, 5 sidor, maj. 

 

”Några anteckningar kring energiberedskap”, (utarbetad inom Planerings- och budgetsekreteriatet, 

Försvardepartementet), 24 sidor, maj (med tillägg på 4 sidor i juni).  

 

”Förbandssystemet” i 1969/70 års budget”, 4 sidor, augusti. 

 

 

http://weburn.kb.se/metadata/874/SOU_8200874.htm
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1969 

 

Publicerat 

 

”Försvarsplaneringens principer” (med Lennart Grape), del II i SOU 1969:25, Planering och 

programbudgetering inom försvaret, s 15–28.  

http://weburn.kb.se/metadata/493/SOU_8210493.htm 

 

”Planeringssystemets teoretiska bakgrund” (med Lennart Grape), bilaga 1 i SOU 1969:25, 

Planering och programbudgetering inom försvaret, s 141–192. 

http://weburn.kb.se/metadata/493/SOU_8210493.htm 

 

”Välfärdspolitik och ekonomiska system”, i Per Holmberg (red), Välfärdsteori och välfärdsstat, 

Rabén och Sjögren, Stockholm, s 9–34. 

 

”Mobilitet over grænserne for idéer”, Förhandlingarna vid det Nordiske nationaløkonomiske møde, 

28–30 augusti, Köpenhamn, s 44–62. 

 

”De statliga sjöfartsavgifterna. Några samhällsekonomiska synpunkter”, promemoria utarbetad på 

uppdrag av Sveriges Redareförening”, Svensk Sjöfartstidning, årg 65, nr 36, s 24–30. 

 

”Ökningen av akademiskt utbildad arbetskraft”, i Näringslivets strukturförändring i 

utbildningssamhället, IVA meddelande 158, s 14–20. 

 

Opublicerat 

 

”Kommentarer till affärsverksutredningens betänkande”, bilaga till Statskontorets yttrande över 

affärsverksutredningens betänkande Affärsverken – ekonomi, konkurrens och effektivitet (SOU 

1968:45 och SOU 1968:46). (Kommentaren avser i första hand kapitlen 7–12 i 

affärsverksutredningens huvudbetänkande). Dnr 460/68–9, 15 sidor, januari.)  

  

”Optimal organisation av kapitalmarknaden”, promemoria utarbetad på uppdrag av 

Byggnadsarbetareförbundet som ett internt diskussionsunderlag för den s k 

kapitalmarknadsutredningen, 12 sidor, mars. 

 

”Energipolitiska problem – ett försök till sammanställning”, Energikommittén, 18 sidor, mars. 

 

”Några synpunkter på vägkostnadsutredningens arbete” (med Harald Niklasson), 

Nationalekonomiska institutionen, Lund, 13 sidor, juni. 

 

”Strategiska val i den framtida forskningspolitiken”, Forskningspolitiska programmet, Lunds 

universitet, 9 sidor, oktober. 

 

”Prisstyrda universitet. En studie i decentralisering och prisbildning i den offentliga sektorn”,  

(Omarbetad version av en promemoria utarbetad inom finansdepartementet 1966), 15 sidor, 

oktober. 

 

”Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler som underlag för näringspolitiken”, Nationalekonomiska 

institutionen, Lund, 55 sidor, november. 

 

 

 

http://weburn.kb.se/metadata/493/SOU_8210493.htm
http://weburn.kb.se/metadata/493/SOU_8210493.htm
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1970 

 

Publicerat 

 

”Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik. En redegørelse fra det sagkyndige udvalg under 

regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik”, i bilag 6 Fem udenlandske eksperters 

vurdering af Danmarks militære og politiske plads, Köpenhamn, s 131–145.  

 

Bidrag i Edgar Borgenhammar (red), Att planera en stad. Åtta konferenser om Stockholms 

långtidsplanering, Bonniers, Stockholm. 

”Cost-benefitanalyser, möjligheter och begränsningar”, s 51–54.  

”Flexibilitet och adaptivitet i planeringen”, s 99–102. 

”Risk och osäkerhet i långtidsplanering”, s 153–154. 

”Prisdifferentiering inom den offentliga sektorn”, s 176–178. 

”Vissa risker vid decentraliserad kostnadsbedömning”, s 179–181. 

.  

 

”Allokeringsproblem i den offentliga sektorn”, i Bo Södersten (red), Svensk ekonomi, Rabén & 

Sjögren, Stockholm, s 157–198. Omarbetad version ”Den offentliga sektorn”, i Bo Södersten (red), 

Svensk ekonomi, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1974, s 352–394. 

 

”Resursallokering i arbetsmarknadspolitiken”, i Bengt-Christer Ysander (red), Förvaltnings-

ekonomiska problem, Rätt och Samhälle 7, Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB, 

Stockholm, s 203–217. 

 

Opublicerat 

 

”Förvaltningsekonomisk forsknings-, utrednings- och utbildningsverksamhet – en kort översikt”, 

Förvaltningsekonomiskt symposium 6–7 april, Statens råd för samhällsforskning, 11 sidor, april. 

 

”Några anteckningar kring kulturpolitik och samhällsekonomi”, Nationalekonomiska institutionen, 

Lund, 21 sidor, maj. 

 

”Forskningsverksamhet och ekonomisk välfärd”, promemoria på uppdrag av Statens 

provningsanstalt, 35 sidor. 

 

Arbetsmanuskript från OECDs direktorat för arbetsmarknadsfrågor. 

”Benefit-Cost Analysis and Programme-Budgeting in Manpower Policy Planning”, 23 

sidor, juni. 

”The Economic Costs of Inflation”, 16 sidor, september. 

”Planning, Programming and Budgeting for an Active Manpower Policy”, 16 sidor, 

november. 

”A Note on the Inflation-Unemployment Dilemma”, 21 sidor, december. 

”A Basic Model for Studies of Environmental Policies”, 18 sidor, december. 
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1971 

 

Publicerat 

 

”Isbrytning och samhällsekonomi – principiella problem”, bilaga 12 i SOU 1971:63, Vintersjöfart, 

Betänkande avgivet av hamnutredningen, s 140–160. 

http://weburn.kb.se/metadata/925/SOU_618925.htm 

”Problems of Co-Ordination of Long Range Sectoral Planning” (med Bengt-Christer Ysander), 

United Nations Publication, E.71.1I.E.3, New York 1971. (Även i Memorandum nr 17, National-

ekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, Skriftserie B: Memoranda.) 

 

”Viggenprojektet görs till beredskapsarbete”, Arbetet, 3 oktober. 

 

Opublicerat 

 

Arbetsmanuskript från OECDs direktorat för arbetsmarknadsfrågor. 

”What do we mean by Manpower Policies?”, 4 sidor, januari. 

”Assessment of Manpower Policies in the OECD countries”, 7 sidor, mars.  

”Some Problems in Planning, Programming and Budgeting Systems”, 7 sidor, april. 

”Manpower Policies Studied in Disaggregated Models”, 15 sidor, april.  

”A Disequilibrium Model for Manpower Policies”, 19 sidor, maj. 

”Financial, Fiscal and other Economic Measures and Policies including Subsidies and 

Compensation”, 22 sidor, maj. 

”Resources for Manpower Research”, 95 sidor, maj.  

”Assessment of Manpower Policies – Some Preliminary Conclusions”, 42 sidor, juni. 

”Market Wage Adjustments, Dynamic Market Shortages and Unemployment”, OECD, 11 

sidor, juni. 

””The Adjustment Process in a Demand-Supply Schedule”, 9 sidor, juni. 

”Indivisible Capacity and Labour Market Adjustments”, 9 sidor, juli.  

”Allocation under Rigid Prices – a Model of Disequilibrium Allocation”, 13 sidor, augusti. 

”Economic Aspects of Labor Market Policy”, 53 sidor, november. 

”Economic Aspects of Environmental Policies”, manuskript till ECE konferens om 

miljöproblem i Prag. 

 

 

 

1972 

 

Publicerat 

 

”Er boligmangelen et prisspørsmål eller et sosialt problem?”, Sosialøkonomen, årg 26, nr 1, s 10–

14. (Ursprungligen ett anförande vid Norske Sosialøkonomers Forenings høstkonferense 1971, 

oktober). 

http://samfunnsokonomene.no/magasin/sosialokonomen-nr-1-1972/ 

 

”Arbetsmarknadspolitik i kris”, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Stockholm, s 45–

64, april. 

http://nationalekonomi.se/filer/nef-pdf/nf-1972.pdf 

 

”Näringslivsanpassad utbildning?” i Akademiker i näringslivet, rapport från en konferens om 

arbetsmarknaden för universitetsutbildade, Lunds universitet och Skånes handelskammare, Lunds 

universitet, s 29–36.  

http://weburn.kb.se/metadata/925/SOU_618925.htm
http://samfunnsokonomene.no/magasin/sosialokonomen-nr-1-1972/
http://nationalekonomi.se/filer/nef-pdf/nf-1972.pdf
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”Politikerna står inför en smärtsam omprövning”, SACO-tidningen, årg 19, nr 11, s 17–19. 

 

”Är börsen ett Solvalla?” (med Lars Jonung), Dagens Nyheter, 4 maj. 

 

”Katastrofala marginalskatter”, Sydsvenska Dagbladet, 30 april. 

 

”Aktieköp för AP-pengar?” (med Lars Jonung), Dagens Nyheter, 5 maj. 

 

”Viggen – 20 år – en jubileumsbetraktelse”, Arbetet, 24 maj. 

 

Opublicerat 

 

”Arbetsmiljö och resursallokering”, 15 sidor, april. 

 

Specialarbeten för SOU 1972:59. Att välja framtid. Arbetsgruppen för framtidsforskning. 

Ekonomisk långsiktsplanering (tre uppsatser), Ds Ju 1972:28, 35 sidor, även Nationalekonomiska 

institutionen, Lund, oktober. 

I. Välfärdsekonomiska synpunkter på långsiktsplaneringen. 

II. Gränser för den ekonomiska tillväxten? 

III. Välfärdsmått och sociala indikatorer. 

 

”Economic and Scientific Cooperation in Europe, i European Security: Current Problems, USSR 

Academy of Sciences, Moskva, s 192-196. (Anförande vid en konferens i Moskva 24–25 januari 

arrangerad av The Soviet Committee for European Security and the USSR Academy of Sciences.)  

 

”PM ang reformering av den regionala skatteutjämningen” (med Bengt Jönsson och Björn 

Lindgren), bifogas Socialstyrelsens remissvar på betänkandet SOU 1972:44 Reformerad 

skatteutjämning.  

 

 

1973 

 

Publicerat 

 

Miljövård och samhällsekonomi (med Krister Hjalte och Karl Lidgren), Studentlitteratur, Lund, ny 

upplaga 1976. 

 

Miljö eller miljoner? (med Krister Hjalte och Karl Lidgren), Studentlitteratur, Lund, ny upplaga 

1976.  

 

”Socialförsäkringarna – en avslutad reformepok?”, Ekonomisk Debatt, årg 1, nr 1, s 43–52. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/1-1-is.pdf 

 

”Marknadsekonomins möjligheter inom social– och hälsosektorerna”, Sosialøkonomen, årg 27, nr 1, 

s 35–41. 

https://docs.google.com/viewer?url=http://samfunnsokonomene.no/content/uploads/2012/03/so_197

301.pdf 

 

”Trygghetens pris”, Ekonomisk Debatt, årg 1, nr 4, s 225–232.  

http://nationalekonomi.se/ED-1 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/1-1-is.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://samfunnsokonomene.no/content/uploads/2012/03/so_197301.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://samfunnsokonomene.no/content/uploads/2012/03/so_197301.pdf
http://nationalekonomi.se/ED-1
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”U 73 – ett alternativ till U 68?”, OrganisationsTEMA, Tidskrift för administrativ rationalisering 

och utveckling, årg 2, nr 2, s 18–19. 

 

”Lönsamheten måste öka i den offentliga sektorn”, Veckans Affärer, årg 9, nr 36, s 59–61. 

 

”Spararnas låga ränta (med Lars Jonung), Dagens Nyheter, 7 september. 

 

”Kunskaperna kommer bort i byråkratin”, Arbetet, 8 september. 

 

”Utbilda och forska i spridda högskolor”, Arbetet, 10 september. 

 

Opublicerat 

 

”Samhällsplanerarutbildningens intäkter och kostnader”, 12 sidor, januari.  

 

”Notes on Irish Manpower Policy”, underlag för OECD Examination, 34 sidor, januari. 

 

”Evalvering av U 68-reformen – ett diskussionsunderlag”, 15 sidor, januari.  

 

”A Note on Social Welfare Functions” (med Rolf Färe), 18 sidor, maj. 

 

”Mätning av studerandeinsatser”, UKÄs konferens 7–8 juni 1973 om ”Utvärdering av U 68-

reformen”, 7 sidor, maj. 

 

”Alternativ samhällsvetarutbildning – en skiss”, bilaga 3, UKÄ Arbetsgruppen för översyn av 

samhällsplanerarutbildningen, 42 sidor. 

 

”Arbetsmarknadsinträdets informationsproblem”, UKÄs konferens 7–8 juni 1973 om ”Utvärdering 

av U 68-reformen”, 14 sidor, maj. 

 

”Rättsekonomi – några synpunkter på ett universitetsämne”, troligen rapport för 1968 års 

utbildningsutredning, 39 sidor. 

 

”Vägar till högre effektivitet inom sjukvården – en samhällsekonomisk analys”, 

undervisningskompendium för UKÄ, 24 sidor, augusti. 

 

”Demand for Defence”, i Theory and Measurement of the Demand for Public Services. A seminar 

under the auspices of I.S.P.F. International Seminar on Public Economics, Siena, Italien, s 219–244, 

september. 

 

”Hushållet – konsument, väljare, producent”, föredrag vid Sparbankernas konferens ”Ditt 

ekonomiska läge – ekonomi, planering, trygghet”, Stockholm, 19 sidor, oktober. 

 

 

1974  

 

Publicerat 

 

”Utbildning och arbetsmarknad”, Forskning om utbildning, årg 1, nr 1, s 38–44. 

 

U 74. En samhällsekonomisk analys av den högre utbildningen, Studier och Debatt, SNS, 

Stockholm. 
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”Jag tror på makt och ansvar”, Vår industri, årg 3, nr 1, s 26–27. 

 

”Förord” till ”Symposium on the Economics of Information, University of Lund, August, 1973” 

(med Björn Thalberg), The Swedish Journal of Economics, årg 76, nr 1, s 1–2. 

 

”Ekonomisk-teoretiska synpunkter på utvärdering av högre utbildning”, i Daniel Kallós (red), 

Utvärdering av universitet, Tredje nordiska universitetspedagogiska symposiet, Ronneby den 12–15 

maj, Nordisk utredningsserie nr 20, s 37–46. 

 

”Det förändrade universitetet”, i En bättre utbildning, Lunds Studentkår/Studentlitteratur, Lund, s 

115–127. 

 

Miljöfrågan. Miljö, energi, ekonomi, Moment: Samhällskunskap (med Krister Hjalte och Karl 

Lidgren), ny upplaga 1976, Studentlitteratur, Lund. 

 

”Present State of Cost/Benefit Analysis in Medical evaluation”, i Sune Rosell (red), Symposium on 

Preventive Medicine – Rationale for the Use of Drugs and Vaccines, Stockholm, s 129–136, 

oktober. (Även publicerat som supplement nr 576 till Acta Medica Scandinavia 1975, vol 197, issue 

S576, s 129–134.)  

 

”En ny bostadspolitik?”, Ekonomisk Debatt, årg 2, nr 4, s 203–212.  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/2-4-is.pdf 

 

”Bostadsmarknad, dispositionsformer, beskattning och finansiering”, Bostadsextra, Ekonomisk 

Debatt, årg 2, oktober, s 5–23. http://nationalekonomi.se/filer/pdf/2-x-ledf.pdf 

 

”Vad är energipolitik?” Temanummer om tillväxt, resurser, välfärd, energi, miljö, befolkning, 

Ekonomisk Debatt, årg 2, nr 8, s 474–478. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/2-8-is.pdf 

 

Manpower Policy in Ireland, OECD reviews of manpower and social policies, nr 15, OECD, Paris. 

(Ingemar Ståhl var en av fyra examiners från OECD, ansvariga för rapporten.) 

 

”Bygg inget Prestigeverk 80!”, Svenska Dagbladet, 27 maj. 

 

”Sveriges hårdast beskattade företag: kooperativa och kommunala bostäder”, Arbetet, 16 oktober. 

 

”Fastighetsskatt och inflation”, Dagens Nyheter, 16 oktober. 

 

”Undergången – åter uppskjuten”, Svenska Dagbladet, 13 december. 

 

”Varför alla energiutredningar?”, Svenska Dagbladet, 18 december. 

 

Opublicerat 

 

”Istället för paritetslån”, 8 sidor, mars. 

 

”Rättssystem och ekonomisk teori”, Nationalekonomiska institutionen, Lund, april, 18 sidor. 

(kommentar med anledning av U 68:s betänkande om ny juristutbildning, SOU 1973:59). 

 

”Stålverk 80 – Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen”, 8 sidor, april.  

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/2-4-is.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/2-x-ledf.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/2-8-is.pdf
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”Ekonomiska synpunkter på preventiv medicin”, Institutet för socialmedicinsk ekonomi, uppsats 

för ”Symposium on Preventive Medicine”, Stockholm, 13 sidor, oktober. 

 

”Att räkna energi”, 4 sidor. 

 

1975 

 

Publicerat 

 

”Energiskatten – värd en diskussion”, Ekonomisk Debatt, årg 3, nr 2, s 108–112. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/3-2-is.pdf 

 

”Skall vi socialisera läkemedelsindustrin?”, Ekonomisk Debatt, årg 3, nr 5, s 300–309.  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/3-5-is.pdf 

 

”Mät prisförväntningarna!” (med Lars Jonung), Ekonomisk Debatt, årg 3, nr 6, s 367–368. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/3-6-ljis.pdf 

 

Stålverk 80 – ekonomi & politik (med Erik Ruist och Lars Wohlin), Industriförbundets förlag, 

Stockholm. 

 

”Indexlånens uppgång och fall i Sverige”, Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift, nr 1, s 

13–18. Engelsk version: ”The Rise and Fall of Index Loans in Sweden”, Skandinaviska Enskilda 

Banken Quarterly Review, nr 1, s 14–20. 

 

”Rättvis bostadsbeskattning – behövs ett Haga III?”, Att Bo, årg 25, nr 2, s 25–27. 

 

”Terveyden taloustiede – yleiskatsaus ongelmiin”, Finnish Economic Journal, nr 4, s 351–375. 

(Översättning till finska av ”Health Economics – An Outline of Problems”, föredrag vid ett 

seminarium om Health Economics i Helsingfors, 12–13 juni 1975, organiserat av Yrjö Jahnsson 

Foundation.) 

 

”Stålverket som blev ett utvecklingsblock”, Vår industri, årg 4, nr 8, s 1. 

 

”Kan vi inte hushålla bättre med skattebetalarnas pengar?”, föredrag vid årsmöte i Skattebetalarnas 

förening, Sunt Förnuft, årg 55, nr 6, s 12–15, april. 

 

”Energiskatt slår fel”, Svenska Dagbladet, 28 januari. 

 

”Inflation och fastighetsskatt”, Dagens Nyheter, 31 januari. 

 

”Vem vågar köpa NJA-aktier?”, Svenska Dagbladet, 22 oktober. 

 

”Stålverk 80, en dyrbar politisk läxa”, Svenska Dagbladet, 18 mars. 

 

Opublicerat 

 

”Företaget i framtidens Sverige”, föredrag vid Veckans Affärer jubileumskonferens Investera 75, 17 

sidor, april. 

 

”Alternativa projekt inom ”health economics”– området av relevans för läkemedelsindustrin”, 7 

sidor, september. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/3-2-is.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/3-5-is.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/3-6-ljis.pdf
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”Strukturella och konjunkturella problem för skogsindustrin – en introduktion”, 8 sidor, september. 

 

”Strukturella förändringar i universitetsorganisationen”, (förstudie i ett UKÄ-finansierat projekt om 

effektivitet och effektivitetsmätningar vid universiteten), 17 sidor, oktober. 

 

”Labour Productivity, Human Capital Formation and Technological Change”, presenterad vid 

Sovjet-Swedish Symposium on Labour Productivity, Batumi, Georgian SSR, 16 sidor, oktober. 

 

”Några ekonomiska synpunkter på droghandelns struktur”, 17 sidor, november. 

 

 

1976 

 

Publicerat 

 

Svensk bostadspolitik (med Nils-Eric Sandberg), Prisma, Stockholm. 

  

”Ägande och makt i företagen – En debattinledning”, Nationalekonomiska föreningens 

förhandlingar 1975–11–20, Ekonomisk Debatt, årg 4, nr 1, s 62–75. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/4-1-for.pdf 

 

”Förväntad och faktisk inflation 1975–76” (med Lars Jonung), Ekonomisk Debatt, årg 4, nr 8, s 

531–532. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/4-8-ljis.pdf 

 

”Vad innebär den nya industripolitiken?”, anförande vid Industriförbundets fullmäktigekonferens 14 

januari 1976, i Hur möter industrin den nya näringspolitiken? (med Axel Iveroth), serien Sagt och 

Skrivet, nr 57, Sveriges Industriförbund, 32 sidor. 

  

”Sparande och kapitalbildning – ökad kollektivisering”, Ekonomisk Revy, årg 33, nr 5, s 232–236. 

 

”En ekonomisk teori för blandekonomin”, i Erfarenheter av blandekonomin, Dahmén-symposiet 

om den svenska blandekonomin, Saltsjöbaden, Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm, s 37–

67. 

 

”Byggande, sysselsättning och inflation”, i Protokoll HSBs bostadsriksdag Helsingborg 1976, HSBs 

riksförbund, s 100–111. 

 

”Health Costs and Expenditures in Sweden. The Problems of a Private Good in the Public Sector”, 

kapitel 8 i The-wei Hu (red), International Health Costs and Expenditures, U.S. Department of 

Health, Education, and Welfare, Public Health Service, National Institute of Health, DHEW 

Publication No. (NIH) 76–1067, s 199–228. 

 

’’Läkemedelsindustri och samhällsekonomi”, i Värt att veta om läkemedel, Wahlströms, Stockholm, 

s 75–99.  

 

”Hur skall Rune Johansson hinna med?”, Vår industri, årg 5, nr 1, s 1. 

 

”Därför gick det som det gjorde: Stålverk 80 blev hastverk”, Veckans Affärer, årg 12, nr 11, s 34. 

 

”Många hål i Stålverk 80”, Svenska Dagbladet, 1 juni. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/4-1-for.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/4-8-ljis.pdf
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Opublicerat 

 

”Vad händer med bostadsbyggandet 1976–80?”, Södra skogsägarna, 14 sidor, februari. 

 

”Hälso- och sjukvården i samhället – några synpunkter”, för Hälso- och sjukvårdsgruppen, 

Linköpings universitetet, 19 sidor, mars. 

 

”Några funderingar kring energiskatterna”, 39 sidor, augusti. 

 

”Energiskatten – några kompletteringar”, 7 sidor, oktober. 

 

”Energiskatt eller moms?”, 19 sidor, december. 

 

”Energibeskattning och industri”, 3 sidor, december. 

 
”Lönsamhet och finansiering under inflation”, (Projekt ”Stålverk 80 på nya äventyr”), 21 sidor, juni. 

 

 

1977 

 

Publicerat 

 

Ståhl, I (1977), ”En ekonomisk teori för blandekonomin”, i Erfarenheter av blandekonomin, 

Dahmén-symposiet om den svenska blandekonomin, Saltsjöbaden, Skandinaviska Enskilda Banken, 

Stockholm, s 37–67. 

 

”Sverige med och utan kärnkraft”, Ekonomisk Debatt. Temanummer om energi och ekonomi, årg 5, 

nr 7, s 414–422. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/5-7-is.pdf 

 

”Den offentliga sektorns expansion”, i Social välfärd genom marknadsekonomi, SAF, s 73–116. 

 

Environmental Policy and Welfare Economics (med Krister Hjalte och Karl Lidgren), Cambridge 

University Press, Cambridge. 

 

”Devalveringen och aktiemarknaden”, Apropå, Aktiefrämjandet informerar, nr 2, s 3 och 12.  

 

Opublicerat 

 

”Vetenskapernas människosyn – en nationalekonoms funderingar”, föredrag vid Kollegiet Människa 

och Miljö, Lund, 16 sidor, januari. 

 

”Sveriges näringsliv på knä – nere för räkning?”, föredrag för Företagsekonomiska och 

Nationalekonomiska Föreningen i Skåne, 21 sidor, februari. 

 

”Energibeskattningen – sammanfattning och slutsatser”, 21 sidor, februari. 

 

”Några synpunkter inför diskussionen om strukturproblemen”, Södra skogsägarna, 13 sidor, 

februari.  

 

”Will the Health Care Cost Explosion Continue?”, 15 sidor, mars. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/5-7-is.pdf
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”Några samhällsekonomiska synpunkter på den framtida energiförsörjningen”, 26 sidor, april. 

 

”Pharmaceutical Products – on the Borderline between Market and Politics”, 12 sidor, juni. 

”Reallån och real beskattning samt jämförelse mellan reallån och nominellt lån vid 

bostadsfinansiering”, 28 sidor, augusti. 

 

”Några kommentarer till den aktuella ekonomiska politiken”, 7 sidor, augusti. 

 

”Arbetsgivaravgifter och löneskatter i svensk ekonomi”, (underlag för inledning vid 

Företagsekonomiska föreningens symposium 1 september 1977), 79 sidor. 

 

”Bostäder och indexlån”, föredrag vid Sveriges Villaägareförbunds småhusriksdag, 9 sidor, oktober. 

 

”Synpunkter på den svenska sjöfartsnäringen med utgångspunkt från Bergkvist et al: ’Några 

frågeställningar för svensk sjöfartsnäring’ ” i Den svenska sjöfartsnäringens konkurrensmedel i det 

historiska perspektivet, en delrapport inom framtidsstudien ”Morgondagens produkter”, Stiftelsen 

Svensk Skeppsforskning, rapport 153, 16 sidor, 

 

”Marknadsekonomi, blandekonomi, politisk ekonomi – vart är vi på väg inför 80-talet?”, föredrag 

vid Skånes Handelskammares årsmöte, 15 sidor, december. 

 

”Kan marknaderna lösa energiproblemen”, Anförande vid konferensen Energi 77, 5 sidor, 

november. 

 

”Investeringskostnader för energiproducerande anläggningar”, bilaga 1, Energikommissionen, 

Expertgrupp B, 5 sidor, november. 

 

”Underlagsmaterial för diskussion om ”marginalkostnader” i energikommissionens fyra alternativ”, 

5 sidor, december. 

 

”Synpunkter på styrmedelsgruppens rapport”, 6 sidor, december. 

 

 

1978 

 

Publicerat 

 

”Den offentliga sektorns expansion”, Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift, nr 3–4, s 92–

98. Engelsk version: ”Expansion of the Public Sector”, Skandinaviska Enskilda Bankens Quarterly 

Review, nr 3–4, s 98–104. 

 

”Energikostnader och realränteantagande”, underbilaga 7:12 i Energitillförsel. Grunder och 

typexempel, rapport för Expertgruppen för tillförsel, Ds I 1978:10. Industridepartementet. 

Energikommissionens expertgrupp, s 68–99. 

 

”Bo Sandelin – Bo Södersten: Betalt för att bo”, recension i Ekonomisk Debatt, årg 6, nr 5, s 350–

352. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-5-is.pdf 

 

 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-5-is.pdf
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”Arbetsmarknadsorganisationerna i stagflationsekonomin”, föredrag vid Nordiskt 

nationalekonomiskt möte 14–15 augusti, Ekonomisk Debatt, årg 6, nr 6, s 469–482. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-6-is.pdf 

 

”Bostonrapporten”, Ekonomisk Debatt, årg 6, nr 8, s 589–597. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-8-is.pdf 

”Låt marknaden styra”, Skogen, årg 65, nr 4, s 15–17. 

 

”Unemployment Insurance: The Swedish Case”, kapitel 5 i Herbert G. Grubel och Michael A. 

Walker (red), Unemployment Insurance. Global Evidence of its Effects on Unemployment. 

Proceedings of an International Conference held in Vancouver, British Columbia, Canada, Fraser 

Institute, s 120–143. 

 

Blandekonomi i kris?, Konjunkturrådets rapport 1978–79 (med Sven Grassman, Erik Lundberg och 

Bengt-Christer Ysander), SNS, Stockholm. (Kapitel 9 och 10 finns i engelsk översättning som 

Mixed economy in crisis? The SNS Economic Policy Group, januari 1979, SNS.) 

 

”Några samhällsekonomiska synpunkter”, i Carl Ström och Yngve Zotterman (red), De äldres 

villkor – hur ska resurserna fördelas?, Arbetsgruppen för studiet av de äldres problem, Symposium 

9–10 maj, Liber, Stockholm, s 33–42. 

 

”Förord” i Sjukvård i tillväxt. En problemöversikt, Liber, Lund, s 5–6  

 

Opublicerat 

 

”Pricing and Investment in an Electricity Generating System”, 14 sidor, januari. 

 

”Vart är den svenska ekonomin på väg?”, 28 sidor, februari. 

 

”From Job Mobility to Job Preservation. The Development of Swedish Manpower Policies 1973–

78”, uppsats presenterad vid Conference on Recent European Manpower Policies organised by the 

National Commission for Manpower Policy at Glen Cove, New York, 19–21 juli, 30 sidor. 

 

”Energiskatt och övervältring”, 17 sidor. 

 

Föredrag om sjukvård och ekonomi på Landstingsförbundets konferens ISIMA i Malmö, 33 sidor, 

april. 

 

”Sjukvården – vinst eller förlust?”, föredrag vid Sveriges läkarförbunds symposium, 9 sidor, maj. 

 

”Klarar Sverige den ekonomiska krisen?”, föredrag vid Skånska sparbanksföreningens årsmöte, 18 

sidor, maj. 

 

”Några synpunkter på industrisubventionerna”, Strukturgruppen, 14 sidor, maj.  

 

”Några samhällsekonomiska synpunkter på Sydvärmeprojektet”, 16 sidor, juli. 

 

”Political Decision Making and Market Mechanisms in Health Care”, föredrag vid Sigtuna 

Conference on Swedish Health Policy, 8 sidor, augusti. 

 

”Den nya näringspolitiken och den internationella ekonomin”, 7 sidor, september. 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-6-is.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/6-8-is.pdf
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”Företagets lönsamhet och finansiering” föredrag vid kapitalmarknadsdagen på Södergarn, 16 sidor, 

september. 

 

”Varven i svensk samhällsekonomi”, Strukturgruppen, 19 sidor, november. 

 

Underlag för Blandekonomi i kris? Konjunkturrådets rapport 1978–79 (med Sven Grassman, Erik 

Lundberg och Bengt-Christer Ysander), SNS, Stockholm. 

”Strukturproblem och industripolitik”. 

”Krisbranchernas problem”. 

”Behöver vi ekonomiska impressionister”  

”Några preliminära funderingar när det gäller slutsatser och rekommendationer”.  

 

Uppdrag för Malmström & Malmenfelt Advokatbyrå. 

”Omprövning av tomträttsavgälder – några nationalekonomiska synpunkter”. 15 sidor. 

”Appendix I. Inflation och ränteutveckling”, 9 sidor. 

”Appendix II. Fastighetsägandets lönsamhet vid skilda procentsatser för tomträttsgälden”, 6 

sidor.  

”PM med anledning av Stockholms fastighetskontors promemoria av den 11 oktober 1978”. 

10 sidor. 

 

”Kommer skogen igen – en nationalekonom funderar”, inledningsanförande vid skogsveckan 1978, 

16 sidor. 

 

 

1979 

 

Publicerat 

 

”Ägarformer och företagsbeteende i den svenska blandekonomin”, i Ägarmakt på avskrivning?, 

SNS, Stockholm, s 32–47. 

 

Hälso– och sjukvårdsekonomi i Sverige – en bibliografi (med Bengt Jönsson), Institutet för hälso– 

och sjukvårdsekonomi, Liber Läromedel, Lund. 

 

”Den ekonomiska politikens informationsproblem”, Skandinaviska Enskilda Bankens 

Kvartalsskrift, nr 1–2, s 32–40. Engelsk version: ”Problems of Information in Economic Policy”, 

Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 1–2, s 33–41. 

 

”Mot ett bättre 1979” i Aktieåret, Kommentarer och prognoser från Aktiefrämjandet 1979, ICA 

bokförlag, Västerås, s 85–96. 

 

”Vad är energipolitik?” i Lennart Hjalmarsson (red), Energi och samhällsekonomi, Liber 

Läromedel, Lund, s 17–22. 

 

”Svar till Lundqvist”, replik i Ekonomisk Debatt, årg 7, nr 1, s 37–38. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/7-1-is.pdf 

 

”Sjukvården – problem och lösningar”, Ekonomisk Debatt, årg 7, nr 7, s 476–482. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/7-7-isa.pdf 

 

Svensk ekonomi inför 1980-talet, tryckt anförande från Beijerinvests bolagsstämma i Malmö, 22 

maj 1979, Beijerinvest, Stockholm. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/7-1-is.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/7-7-isa.pdf
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”100 miljarder är ingen myt”, Affärsvärlden, nr 31/32, s 41–42. 

 

”Trygghetssverige – ett genomgripande reformförslag” i Expertrapporter volym 2, inför SAF-

kongressen 1980, Skapande eller bevakande Sverige, SAFs förlag, Stockholm, s 7–49. 

”Privat aktieägande befrämjar kontroll och effektivitet i företagen”, s 20–22, samt ”Vi håller på att 

dra oss undan marknadsekonomins spelregler”, s 42–43 i Aktiesparandets framtid. Debatt vid 

Aktiespararnas årsmöte 31 mars 1979, Aktiespararnas skriftserie, nr 8, Sveriges aktiesparares 

riksförbund, Stockholm. 

 

”Medicines and the Economics of Medical Care”, i George Teeling-Smith och Nicholas Wells (red), 

Medicines for the Year 2000, A symposium held at the Royal College of Physicians, september 

1978, Office of Health Economics, London, s 135–141. 

 

”Economic Dimension”, (keynote speech) i Papers Presented at the Tenth Assembly, International 

Federation of Pharamaceutical Manufacturers Assocations, 16–18 oktober 1980, s 45–57. 

 

”Economie de la santé: un modèle suédois”, Prospective et santé, nr 12, s 105–115. (Opublicerad 

engelsk version ”The Growth of Health Care in Sweden – An Economic-Political Model”, 18 sidor.)  

 

”Snart är det 1984...”, Svenska Dagbladet, 31 december. 

 

Opublicerat 

 

”Några problem kring metallöneanknutna aktier”, Nationalekonomiska institutionen, 7 sidor, 

januari.  

 

”Vem vinner och vem förlorar på Volvoavtalet?”, 13 sidor, januari. 

 

”Samhällsplanering i en ekonomi utan tillväxt”, kritisk analys av Forskningsrådsnämndens (FRN) 

idépromemorior, 9 sidor, mars. 

 

”Södra skogsägarna – problem och lösningar”, 18 sidor, mars. 

 

”Sveriges näringsliv på väg ur krisen?”, 16 sidor, mars. 

 

”Den samhällsoptimala skogsbrukspolitiken”, 8 sidor. 

 

”Tillväxtberoende delsystem”, (baserat på diskussioner i en referensgrupp för 

Forskningsrådsnämnden, FRN), 7 sidor, april. 

 

”Sverige och Laffer–kurvan eller varför Jan Carlzon kommer att vinna vadet”, 12 sidor, augusti. 

 

”Cost-Sharing in Swedish Health Care”, uppsats vid symposiet ”Selbstbeteiligung im 

Gesundheitswesen”, Mainz, Internationale Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, 19 sidor, 

september. 

 

”Läkemedelsindustrins roll inom hälso- och sjukvården”, 20 sidor, oktober. 

 

”Hur dyr kan och får energin bli?”, föredrag vid Tetrapak-dagarna, 24 sidor, november. 

 

”Svensk ekonomi i kris – orsaker och konsekvenser”, föredrag vid Bergens Sosialøkonomiske 

forening, 14 sidor, november. 
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”Norrbottenproblemen i allmänhet och malmfältsproblemen i synnerhet”, 13 sidor, december. 

 

”Norrbottens vattenkraft och industriella struktur: ett diskussionsinlägg”, Länsarbetsgruppen för 

näringsfrågor, Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå. 

 

Två anförande vid ”Är sjukvården dyr?”, s 5–8 och 36–-38. (Detta var ett ”Estradspel i tre akter 

med verklighetsanknuten framtidstro” framfört i Lund och Stockholm.) 

 

 

1980 

 

Publicerat 

 

”Strukturproblem och industripolitik”, kapitel 6.2, s 196–207, med ”Kommentar”, s 207–208, i Erik 

Lundberg och Bengt Rydén (red), Svensk ekonomisk politik. Lärdomar från 70-talet, SNS, 

Stockholm. (Kapitlet är ursprungligen publicerat med samma namn som kapitel 6 i 

Konjunkturrådets rapport 1978–79, SNS, Stockholm.) 

 

”Det samhällsekonomiska argumentet” i Torgny T Segerstedt (red), Tankar som styr Sverige, Ratio, 

Stockholm, s 53–63. 

 

”Från marknadsekonomi till politisk ekonomi”, i Lars Calmfors och Göran Wadner (red), Sveriges 

ekonomiska kris – blandekonomi vid skiljevägen, Natur och Kultur, Stockholm, s 95–115.  

 

”Industripolitikens spelregler”, anförande vid Industriförbundets årsmöte april 1980, Industriell 

tillväxt eller offentlig expansion?, Sveriges Industriförbund, Stockholm, s 47–56. 

 

”Realräntans utveckling i Sverige under 1900–talet”, i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson (red), 

Industriell utveckling i Sverige. Teori och verklighet under ett sekel, uppsatser till ett IUI-

symposium i anledning av Marcus Wallenbergs 80-årsdag, Almqvist & Wiksell International, 

Stockholm, s 139–156. 

 

”Vad kostar det att hålla ungdomar i skolan i stället för i arbetslivet?”, i Yngve Zotterman (red), 

Skolan och arbetslivet, Liber, Stockholm, s 29–37. 

 

”Förord” till Milton och Rose Friedman, Frihet att välja, Liber, Lund, s 5–11.  

 

”The Growth of Health Care: Two Model Solutions”, i Arnold J. Heidenheimer och Nils Elvander 

(red), The Shaping of the Swedish Health System, Croom Helm, London, s 208–219. 

 

”Kostenbeteilungen im Schwedischen Gesundheitswesen”, i Selbstbeteilungen im 

Gesundheitswesen: Bestandsaufnahme, Materialen, Denkanstösse, utgiven av Internationalen 

Gesselschaft für Gesundsheitsökonomie, Stuttgart, Fischer, s 66–74. 

 

”Gesundheitsversorgung und Medikamente: Ein produktivitätsorientierter Ansatz und seine 

gesundheitspolitischen Konsequenzen” (med Klaus von Grebmer), Die Pharmazeutische Industrie, 

årg 41, nr 10, s 1–8. Engelsk version: ”Drugs and Health Care: Politics of a Productivity Approach”, 

The Pharmaceutical Journal, 9 augusti, s 144–148. 

 

”Introduction” (med Lars Jonung) till ”The Arne Ryde Symposium on the Economic Theory of 

Institutions”, specialutgåva av Statsvetenskaplig Tidskrift (The Swedish Journal of Political 

Science), nr 5, s 261–262. 
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”Health Care and the Pharmaceutical Industry”, Chemische Rundschau, årg 33, nr 27, s 3 och 5. 

 

”Natten har tusen ögon”, Svenskt Rättsforum, nr 18, s 8–11. 

 

”Orkar vi med?”, Näringslivets presstjänst, februari. 

 

”Den lärorika sagan om söndagsmiddagen”, SAF-tidningen, nr 34, s 6. 

 

”Milton Friedman. Frihet att välja”, Bättre Ledarskap, medlemstidning för Libers bokklubb, nr 3.  

 

”Vad göra med statens budgetunderskott?, Näringslivets presstjänst, april. 

 

”Den dolda sektorn ökar med skatterna”, Näringslivets presstjänst, juni. 

 

”Konsten att plocka fram vinnarna”, Näringslivets presstjänst, oktober. 

 

Opublicerat 

 

”Vad kostar framtidens energi?”, föredrag vid Perstorps bolagsstämma, 19 sidor, januari. 

 

”Skapande eller bevakande Sverige? Vad betyder det för hotell- och restaurangnäringen?”, föredrag 

i Malmö vid årsmötet för Sveriges Hotell- och Restaurangförbund, 16 sidor, april. 

 

”Är kemisk forskning och kemisk industri något för Sverige?”, anförande Kebo-Gravedagen, 

Stockholm, 26 sidor. 

 

”Samhällsekonomiska synpunkter på den framtida utvecklingen inom hamnområdet”, 11 sidor, 

oktober. 

 

PM Fondgruppen. 

”Synpunkter på det socialdemokratiska fondförslaget – alt A”, (1980:1), 4 sidor, november. 

”Synpunkter på mittenpartiernas fondförslag – alt B”, (1980:2), 2 sidor, november. 

”Sparande och pensionssystem i Sverige”, (1980:3), 5 sidor, november.  

”Företagen och kontraktsmodellen”, (1980:4), 4 sidor, november. 

”Ägargrupper och incitament”, (1980:5), 2 sidor, november. 

”Lönebildning och vinstdelning”, (1980:6), 6 sidor, november. 

”Tänkbara slutsatser och förslag”, (1980:7), 5 sidor, november. 

  

”Anförande vid invigningen av Ekonomifakta”, 5 sidor, december. 

 

 

1981 

 

Publicerat 

 

Industripolitikens spelregler (med Nils Lundgren), Industriförbundets förlag, Stockholm. 

(Industripolitikens spelregler diskuterades vid Nationalekonomiska föreningens förhandlingar den 

18 mars 1981 då ämnet var ”Industripolitik inför 80–talet” med Ingemar Ståhl som inledare. Dessa 

förhandlingar finns inte tryckta. Se Ekonomisk Debatt, nr 8, s 636, 1981.) 
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Differentierade arbetsgivaravgifter som regionalpolitiskt medel. Betänkande avgivet av utredningen 

om vissa regionalpolitiska medel, Industridepartementet Ds I 1981:21. (Ingemar Ståhl var förordnad 

som särskild utredare.) 

 

”Can Equality and Efficiency be Combined? The Experience of the Planned Swedish Healthcare 

System,” i Mancur Olson (red), A New Approach to the Economics of Health Care, American 

Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington and London, s 172–195. 

 

”Detta betyder räntehöjningen?”, Näringslivets presstjänst, januari. 

 

”Myten om pensionärernas pengar”, Näringslivets presstjänst, mars. 

 

”Läkarstrejk och marginalskatter”, Näringslivets presstjänst, maj. 

 

”Hur farliga är japanerna?”, Näringslivets presstjänst, juni. 

 

”Sänk industrins löneskatter!”, Näringslivets presstjänst, juli. 

 

”Skynda långsamt med skatteomläggningen”, Näringslivets presstjänst, oktober. 

 

”Norrbottenproblemet”, Näringslivets presstjänst, november. 

 

”Priskontroll kan döda”, Näringslivets presstjänst, december. 

 

”Nya Norgeavtalet – eller: Kejsarens nya kläder”, Veckans Affärer, årg 17, nr 14, s 27. 

 

”Sveriges problem – fast tvärtom”, Veckans Affärer, årg 17, nr 24, s 25. 

 

Opublicerat 

 

”Samhällsekonomisk bedömning av energi från biomassa”, anförande vid Ekonomidagen 1981 

Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Konsulentavdelningens rapporter, Ekonomi 67, s 8–10, 

januari. 

 

”Företagen och kontraktsmodellen”, PM Fondgruppen, 26 sidor, januari. 

”Arbetarrörelsen och löntagarfonderna – kritiska synpunkter”, PM Fondgruppen, 29 sidor, februari. 

 

”Lönebildning och vinstdelning”, 4 sidor, mars.  

 

”Några synpunkter på mittenpartiernas fondförslag”, 4 sidor, juni. 

 

”Äganderätt, kontrollmakt och effektivitet”, 5 sidor, juni. 

 

”Skattefrågor i stöpsleven. Stimulans eller hot när det gäller näringslivet?”, synopsis till föredrag 

vid Handelskammarens årsmöte, 16 sidor, december.  
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1982 

 

Publicerat 

 

”Jämlikhet och frivillighet”, i Hur ojämlika är vi?, Ratio. Stockholm, s 160–171. 

 

”Intressentmodell och kontraktsmodell”, i Carl Johan Westholm (red), Företagets intressenter och 

kontrakt, SAFs förlag, Stockholm, s 60–66. 

 

”Sweden”, i Jean–Jacques Rosa (red), The World Crisis in Social Security. A joint project of the 

Fondation Nationale d'Economie Politique, Paris, and the Institute for Contemporary Studies, San 

Francisco, s 93–120. 

 

”Klarar enskilt sparande att få fram kapital och ge sysselsättning?”samt ”Inledningsanförande”, 

Aktiespararnas årskongress den 27 mars, Aktiespararnas skriftserie, nr 15, Sveriges aktiesparares 

riksförbund. 

 

”Spara för tillväxt”, anförande vid Spara för tillväxt, Bankmötet oktober 1982, Svenska 

Bankföreningen, Stockholm, s 8–19. 

 

Opublicerat 

 

”PM angående utredning för LU 83 om pensionssystemen m m”, 4 sidor, september.  

 

”Blandekonomins ekonomiska teori”, 34 sidor, november.  

 

”Mål i livsmedelspolitiken”, 5 sidor, december. 

 

”Några funderingar kring beredskapsproblematiken”, 6 sidor, december. 

 

 

1983 

 

Publicerat 

 

”En nationalekonoms synpunkter”, i Vetenskapernas människobild, Kollegiet Människa och miljö, 

Lund, s 51–62. 

 

”Skattebaser och beskattningstekniker 1990”, i Hur klarar vi 1990? Rapport från en konferens om 

skatter, Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm, s 7–26.  

 

”Sjukdom och socialförsäkring”, i Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar, 

Liber, Stockholm, s 136–174. 

 

”Sweden at the End of the Middle Way”, i Svetozar Pejovich (red), Philosophical and Economic 

Foundations of Capitalism, Lexington books, Lexington, Mass, s 119–139. (En tidigare version 

presenterades vid Mont Pelerin Society mötet i Stockholm i september 1981.) 

 

”Effektivitet och konkurrens”, i EuroClass inom hälso- och sjukvården, referat från ett 

idéseminarium, Studentlitteratur, Lund, s 53–64. 

”Blir högskolan en ny krisbranch”, Svenska Dagbladet, 7 mars. 
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”Skattefusk och utgiftsmoral”, Svenska Dagbladet, 7 april. 

 

”En alldeles omöjlig krångelskatt”, Svenska Dagbladet, 6 maj. 

 

”Medeltida villaskatt införs igen”, Svenska Dagbladet, 3 december. 

 

”Så kan fonderna avvecklas”, Svenska Dagbladet, 20 december. 

 

Opublicerat 

 

”Synpunkter på förslaget om vinstdelningsavgift”, 11 sidor, april. 

 

”Bostadsmarknad och bostadsfinansiering – några aktuella problem”, föredrag vid Stadshypoteks 

tjänstemannaförenings konferens i Karlskrona, 17 juni, 24 sidor. 

 

”Optimal institutionsstorlek”, 7 sidor, september. 

 

”Vad menar vi med förhandlingsekonomi?”, 17 sidor, oktober. 

 

 

1984 

 

Publicerat 

 

”Bostadsmarknad och bostadsfinansiering – några aktuella problem”, Skandinaviska Enskilda 

Bankens Kvartalsskrift, nr 1, s 2–13. Engelsk version: ”Current Problems on the Housing Market 

and in Home Financing in Sweden”, Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, nr 1, s 2–

13. 

 

”Den högre utbildningen – finns det marknadslösningar?”, i Den enskilda sektorns expansion, SAFs 

förlag, Stockholm, s 103–123. 

 

”Le Système de Securité Sociale en Suède: analyse d'un économiste”, i Oú vont les Systèmes de 

Santé?, Les Carrefours de l'Industrie Pharmaceutique, Paris, s 55–58. 

 

Makten över maten. Livsmedelssektorns politiska ekonomi (med Olof Bolin och Per-Martin 

Meyerson), SNS, Stockholm. 

 

”Bostadsmarknad och bostadssubventionering”, i De enskilda fastighetsägarna och framtiden – en 

debattskrift, Allmänna Förlaget, Angered, s 19–27. 

 

”300 företag utan konkurrens”, Affärsvärlden, nr 1/2, s 68–69. 

 

”Vad händer med ekonomutbildningen”, Affärsvärlden, nr 8, s 98–99. 

 

”Vem ansvarar för vad i avtalsrörelserna”, Affärsvärlden, nr 14, s 104–105. 

 

”Felaktiga löner skapar arbetslöshet”, Affärsvärlden, nr 21, s 90–91. 

 

”Varför den offentliga sektorn måste krympas”, Affärsvärlden, nr 36, s 66–67. 

 

”Fler spekulanter – färre socialtanter”, Affärsvärlden, nr 42, s 70–71. 
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”Låt privata tjänster blomma och vi får nya jobb i Sverige”, Affärsvärlden, nr 48, s 78–79. 

 

”Sjukvård och marknadsekonomi I, Svenska Dagbladet, 28 februari. 

 

”Sjukvård och marknadsekonomi II, Svenska Dagbladet, 2 mars. 

 

”Varför växer den offentliga sektorn”, Svenska Dagbladet, 24 augusti. 

 

”Välfärdspolitik vid slutstationen”, Svenska Dagbladet, 18 september. 

 

”Ett kostsamt självbedrägeri. Tre ekonomer om den svenska jordbrukspolitiken” (med Olof Bolin 

och Per-Martin Meyerson), Svenska Dagbladet, 16 november.  

 

Opublicerat 

 

Underlag för MAS-rapporten 1985. Se under år 1985. 

”Konkurrens eller planering inom sjukvården”, 4 sidor, mars. 

”Bostadsmarknad och bostadspolitik”, 25 sidor, november (underlag för kapitel 8). 

”Skatter”, 9 sidor, november, (underlag för kapitel 5). 

”Socialförsäkringarna”, 11 sidor, november, (underlag för kapitel 6). 

 

”Inledning; Framtiden för personligt aktieägande”, 4 sidor, mars. 

 

”Bostadsmarknad och bostadsfinansiering”, 14 sidor, juni. 

 

”Sverige – ett allvarligt fall av Eurosclerosis”, 8 sidor, september. 

  

”Solidarisk lönepolitik och selektion”, 3 sidor, september. 

 

”Om inte den privata äganderätten fanns skulle vi behöva uppfinna den”, anförande på konferens 

om äganderätten och egendomsskydd, 7 sidor, oktober. 

 

”Säkerhetspolitik, försvarsekonomi och samhällsekonomi”, Timbrokonferens om försvarspolitik. 24 

sidor, oktober. 

 

”Marginalskatt och marginaleffekter”, 4 sidor, november. 

 

”Jämvikt och processer i den samhällsorganisatoriska analysen”, manuskript för FA-rådets 

forskningsprogram ”Samhällets organisation och företagens förnyelse”, 35 sidor, december. 

 

 

1985 

 

Publicerat 

 

”Makten över maten – än en gång!” (med Olof Bolin och Per-Martin Meyerson), Företag och 

Samhälle, nr 4/85, SNS, Stockholm, s 1–23. 

 

MAS-rapporten. Det marknadsekonomiska alternativet (med Lars Bergstig, Sune Davidsson och Alf 

Sjöström), Arne Thimerdal (red), MAS Stiftelsen, Timbro, Stockholm. 
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”Privatisering i små steg”, Näringslivets presstjänst, 17 april. 

 

Opublicerat 

 

”Några funderingar kring Sverige år 2000”, 30 sidor, januari. 

 

Sannolikt underlag för MAS-rapporten 1985. 

”Beslutssystem i den svenska blandekonomin”, 6 sidor, januari 

”Det marknadsekonomiska alternativet – strukturella reformer av den offentliga sektorn”, 20 

sidor, januari.  

”Ett MAS-förslag när det gäller socialförsäkringarna”, 4 sidor, februari, (underlag för kapitel 

6). 

”Marknadsorientering av den offentliga sektorn”, 5 sidor, mars.  

”Är en privat arbetslöshetsförsäkring möjlig?”, 4 sidor. 

 

”Arbetslöshet – ett individuellt och inte ett samhälleligt problem”, 6 sidor, april. 

 

”Förnyelseproblemet”, 35 sidor, mars.  

 

”Sweden – the Great Experiment in Social Organisation”, Timbro-konferens, 13 sidor, augusti. 

 

 ”Den samlade marginaleffekten”, 11 sidor, oktober. 

  

”Reform av socialförsäkringssystemet”, 2 sidor, oktober. 

 

”Skattepolitikens mål”, 3 sidor, oktober. 

 

”Structure and Change in Swedish Industry 1985–2000”, 19 sidor, november. 

 

 

1986 
 

Publicerat 

 

The Political Economy of the Food Sector (med Olof Bolin och Per-Martin Meyerson), SNS, 

Stockholm. 

 

”Makt och frihet i Sverige”, i Vad ska staten göra?, Timbro, Stockholm, s 12–23. 

 

Kommentar vid Nationalekonomiska föreningens förhandlingar,”Teknikerbristen – 

marknadsmisslyckande eller politikmisslyckande?”, Ekonomisk Debatt, årg 14, nr 1, s 93–94.  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/14-1-for.pdf 

 

”Kärnkraft och samhällsekonomi”, i Bengt Ringström (red), Kärnenergi i utveckling, Bonniers, 

Stockholm, s 223–250. 

 

”Säkerhetspolitik och försvarsekonomi”, i Tio debattinlägg om svensk säkerhetspolitik, Folk och 

Försvar, Stockholm, s 35–51. 

 

Enhetlig inkomstskatt (med Gustav Lindencrona, Nils Mattsson och Jan Bröms), SACO/SR, 

Stockholm. 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/14-1-for.pdf
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Finansteoretiska undersökningar, Lundaforskare under ledning av Ingmar Hansson, Ingemar Ståhl, 

Lars Söderström om frågeställningar och forskningsbehov inom finansvetenskapen, Kerstin 

Stigmark (red), Riksbankens Jubileumsfond, Liber, Stockholm. 

 

Can Health Care Costs be Controlled? A Study in Production and Development in Health Care, 

Dialogos, Lund (bygger på bokmanusskript från april 1979, ”Health Care and Drug Development. 

Production and Productivity Development in the Health Sector”).  

 

James Buchanan. Presentation Speech. Tal vid utdelningen av 1986 års pris i ekonomi till Alfred 

Nobels minne, 6 sidor, december, engelsk översättning se 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic–sciences/laureates/1986/presentation–

speech.html,  

Publicerad i Karl–Göran Mäler (red), Nobel Lectures, Economics 1981–1990, World Scientific 

Publishing Co, Singapore, 1992. 

 

”Ekonomernas framtid”, Fri Ekonomi, nr 1, s 6–8. 

  

”Avskaffa skatteavdragen” (med Jan Bröms, Gustaf Lindencrona och Nils Mattson), Dagens 

Nyheter, 26 september. 

 

Opublicerat 

 

”Anförande vid ”Sjöfartsriksdagen” i Sundsvall, 17 sidor, maj. 

 

”Relationer, kontrakt och rättigheter i ekonomisk teori”, 2 sidor, juli. 

 

”Argumenten för och emot reglering”, 6 sidor, från seminarium om regleringar för persontrafik, 

Transportforskningskommissionen, Rapport 1986:13, oktober. (En längre version presenterades vid 

ett seminarium vid Ingenjörsvetenskapsakademien, 14 sidor). 

 

 

1987 

 

Publicerat 

 

”James Buchanan, Public Choice och Nobelpriset”, Ekonomisk Debatt, årg 15, nr 1, s 31–34.  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-1-is.pdf 

 

Kommentar till föredrag av Richard Layard, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, 

Ekonomisk Debatt, årg 15, nr 5, s 448–450. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-5-for.pdf 

 

”Svensk högskoleutbildning i internationell konkurrens”, Session IV. Paneldebatt, i David Ottoson 

(red), Makt och vanmakt inom universiteten. Autonomi, ansvar och vitalitet, Allmänna Förlaget, 

Stockholm, s 122–167. 

 

”Ingemar Ståhl” i Staffan Söderberg (red), Lärda Lund. 224 professorer om vägarna till kunskap,  

Sydsvenska Dagbladet, Malmö, s 193. 

 

”Ekonomisk tillväxt och energipolitik – en målkonflikt?”, i Klarar vi sysselsättning och 

exportintäkter om elpriserna fördubblas?, IVA–rapport 329, Ingenjörsvetenskapsakademien, 

Stockholm, s 127-135. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1986/presentation-speech.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1986/presentation-speech.html
http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/publications/lectures/index.html
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-1-is.pdf
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/15-5-for.pdf
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”Vad är Handelsbanksoptionen värd?”, Svenska Dagbladet, 5 mars. 

 

”Den nya nationalekonomin”, Fri Ekonomi, nr 1, s 14–19. 

 

Opublicerat 

 

”What is Wrong with the Welfare state?”, paper presented at the International seminar on the 

Limitations of the Welfare Experiences of Developed Countries, National Taiwan University, 

Taipei, 13 sidor, november. 

 

”Den nya ekonomin och den offentliga kostnadskrisen”, anförande vid Timbrodagarna, 6 sidor, 

januari. 

 

”Sjukvården ur nationalekonomiskt perspektiv”, föredrag vid Skånelandstingens 

revisionskonferens, 5 sidor, september. 

 

”Är en real beskattning möjlig?”, oktober, 4 sidor. 

 

 

1988 
 

Publicerat 

 

”Bostadsmarknad, bostadspolitik och bostadsfinansiering”, i Vidga vyerna – tankar om framtid och 

boende, Rapport 10, Sabo utveckling, Uppsala, s 77–95. 

 

”Robotteknikens betydelse för samhällsekonomi och sysselsättning”, i Robotisering på 90–talet, 

Robotsymposium – 88, föreläsningsreferat, Altostrat och Ideon Center, Lund, s 83–84. 

 

”Political and Economic Freedom in the Welfare State: Some Basic Concepts applied to the Case of 

Sweden”, kapitel 7, i Michael A. Walker (red), Freedom, Democracy and Economic Welfare, 

Proceedings of an International Symposium, Fraser Institute, Canada, s 295–305.  

 

”Maurice Allais. Ekonomporträtt”, Ekonomisk Debatt, årg 16, nr 8, s 649–655. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/16-8-is.pdf 

 

Maurice Allais. Presentation Speech. Tal vid utdelningen av 1988 års pris i ekonomi till Alfred 

Nobels minne, 6 sidor, december, engelsk översättning se  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1988/presentation-

speech.html. 

Publicerad i Karl–Göran Mäler (red), Nobel Lectures, Economics 1981-1990, World Scientific 

Publishing Co, Singapore, 1992. 

 

”Förord”, till James M Buchanan, Maktens gränser, Ratio, Stockholm, s 7–10. 

 

Opublicerat 

 

”Bostadsbeskattningen”, 5 sidor, januari. 

 

”Public choice tolkningar av bostadspolitiken”, 9 sidor, januari. 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/16-8-is.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1988/presentation-speech.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1988/presentation-speech.html
http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/publications/lectures/index.html
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”Att avveckla subventioner i nyproduktion”, 9 sidor, januari. 

 

”Miljö, energi och ekonomi”, 3 sidor, mars. 

 

”Tur och skicklighet”, 8 sidor, maj.  

 

”Forskning kring handel – projekt för Söderbergska stiftelserna. En personlig kommentar”, 5 sidor, 

oktober. 

 

”Några synpunkter på Timbros fortsatta verksamhet”, 8 sidor, oktober. 

 

”Statens kris – samhällets utmaning eller – Den omoraliska välfärdsstaten”, föredrag vid 

Timbrodagarna, 15 sidor, november. 

  

”Budget Containment and Public Demand – a Dilemma for Government Managers”, föredrag vid 

konferens om ”Managing the Business of Government” vid The Institute of Public Administration, 

Dublin, Irland, 14 sidor, november. 

 

”En principiell analys av bostadspolitiken”, 10 sidor, december. 

 

 

1989 

 

Publicerat 

 

”Den omoraliska välfärdsstaten”, i Samhället är större än staten, Timbro, Stockholm, s 69–83. 

 

”Finansplanen och den ekonomiska politiken”, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, 

Ekonomisk Debatt, årg 17, nr 2, s 158–162. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/17-2-for.pdf 

 

Opublicerat 

 

”Från ägare till projekt – skattekonsekvenser”, 3 sidor, januari. 

 

”Företagets kontraktsstruktur”, 3 sidor, januari. 

 

”Den omöjliga kapitalskatten”, 10 sidor, januari. 

 

”Pensioner och kapitalbeskattning”, 3 sidor, februari. 

 

”Skattereformen och företagens utdelnings- och skuldsättningspolitik”, 5 sidor, mars.  

 

”Kapitalbeskattning och skattereform – några principiella synpunkter”, 24 sidor, april.  

 

”Skattereform och bostadsmarknad”, 14 sidor, april. 

 

”Kapitalbeskattning och finansiella marknader – ett möjligt forskningsprojekt”, brev till Nordiska 

Ekonomiska Forskningsrådet, 4 sidor, juni. 

 

”Framtidens sjukvårdsföretag”, 4 sidor, augusti. 
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”Kampen om kvasiräntorna – en public choiceförklaring av hyreskontrollen”, 11 sidor, augusti. 

  

”Något om finsk bostadsmarknad och bostadspolitik”, 4 sidor, september. 

 

”Ricardo-ekvivalensen som bas för studier av offentlig finansiell planering”, 8 sidor, december. 

 

”Några synpunkter på projekt inom hälsoekonomi”, 3 sidor, december. 

 

”Anförande vid Sparbanksföreningens och SNS bostadskonferens”, 11 sidor. 

 

 

1990 

 

Publicerat 

 

Makten över bostaden (med Per-Martin Meyerson och Kurt Wickman), SNS, Stockholm. 

 

”Att vara politisk ekonom i välfärdsstaten”, efterord i Lars Jonung (red), Nya fält för 

marknadsekonomin. En bok tillägnad Ingemar Ståhl, SNS, Stockholm, s 229–241. 

 

”Bostadsmarknadens politiska ekonomi”, i Bostadspolitik för 90-talet!, Sparbankernas temaserie, 

Sparfrämjandet AB, Stockholm, s 37–48. 

 

”Anförande”, i Samhällsvetenskapernas ställning och framtidsutsikter i Sverige, symposierapport, 

jubileumsgåva av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, Documenta No 52, Kungliga 

Vetenskapsakademien, s 12–17.  

 

”Sweden”, i Richard M. Schleiffer och Louis F. Rossiter (red), Advances in Health Economics and 

Health Services Research, Supplement 1: Comparative Health Systems, Jai press, London, s 197–

210. 

 

”Vad säger 1990 års långtidsutredning?”, inledning vid Nationalekonomiska föreningens 

förhandlingar, Ekonomisk Debatt, årg 18, nr 4, s 431–434.  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/18-4-for.pdf 

 

”Pristagare för småspararna”, Näringslivets presstjänst, 16 oktober. 

 

”I stället för devalvering”, Svenska Dagbladet, 20 oktober. 

 

”Politikernas tre alternativ”, Näringslivets presstjänst, 29 oktober. 

 

”Årets nobelpristagare i ekonomi: Det finns inga enkla sätt att tjäna pengar”, MekanNytt, nr 7/8, s 

30.  

 

”Nobelpriset till nytta för småsparare”, Fri Ekonomi, nr 6, s 24–25. 

 

Opublicerat 

 

”De kooperativa företagen i internationaliseringsprocessen”, 5 sidor, januari. 

 

”90-talet – Systemskiftenas decennium”, föredrag vid Sparbanksföreningens konferens, 20 sidor, 

mars. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/18-4-for.pdf
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”Nationalekonomi i Lund” (eng. ”Economics in Lund”, uppdaterad version juni 1992 för Research 

in Economics), ingår i Nationalekonomiska institutionens forskningskatalog, 5 sidor, mars. 

 

”Några synpunkter på forskningspolitiken och de ekonomiska vetenskaperna”, PM inför diskussion 

om samhällsvetenskaperna och forskningspolitiken inom Kungliga Vetenskapsakademien, 22 sidor, 

mars.  

 

”Några punkter för ägarfrämjandets möte”, 6 sidor, april. 

 

”Några tankar kring att organisera och finansiera sjukvård”, 5 sidor, april. 

 

”Några synpunkter på ett program för hälsoekonomisk forskning”, presenterat av 

Handelshögskolan, Stockholm, finansierat av Apoteksbolaget, 13 sidor, maj. 

 

”Varför köpa nytt när det finns begagnat?”, 10 sidor, juli. 

  

”The Prize in Economic Science and Maurice Allais” (artikel för Mont Pelerin Society), 17 sidor, 

augusti. 

 

”Bostadspolitiken – en tolkning i ljuset av den nya teorin för politisk ekonomi”, 5 sidor, september. 

  

”Äganderättsproblemen”, 4 sidor, september. 

 

”Svensk kreditpolitik i ett public choice-perspektiv”, 4 sidor, september.  

 

”Det finns ingen bostadsbrist – fortsättning”, 11 sidor, oktober. 

  

”Kapitalbeskattningen”, 4 sidor, oktober. 

  

”På spaning efter en teori för varornas bestämning”, 5 sidor, november. 

 

 

1991 
 

Publicerat 

 

”Behöver vi AMS?”, i Farväl till korporatismen!, SAFs förlag, Stockholm, s 120–133. 

 

”Hur kan de svenska skatterna sänkas? Svensk offentlig sektor i ett internationellt perspektiv”, i 

Den nya svenska modellen, SAFs förlag, Stockholm, s 100–129. 

 

”Smärtsamma processer väntar ny regering: Bildt och Westerberg måste redan före valet skapa 

trovärdighet i valutapolitiken”, Svenska Dagbladet, 10 mars. 

 

”En blåsning på bostadsmarknaden”, Svenska Dagbladet, 10 september. 

 

”Made in Balitikum”, Moderna Tider, årg 2, nr 12, s 35–37.  

 

Opublicerat 

 

”Är en självständig estnisk ekonomi möjlig?”, 7 sidor, februari. 
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”Transaktionskostnaderna i kommandoekonomierna”, 5 sidor, februari. 

 

”Något om marknadens institutioner. Komplettering till standardläroboken i mikroteori”, 3 sidor, 

februari. 

 

”Some Reflections on the Green Paper on Housing Policy and Rent Control in Ontario”, (från ett 

framträdande i Kanada), 3 sidor, mars. 

 

”Rent Control and Housing Policy in Sweden”, 3 sidor, mars. 

  

”En diskussion om den nya borgerliga regeringens bostadspolitik”, 8 sidor, maj. 

 

”Vad kan den borgerliga regeringen göra i bostadspolitiken?”, 5 sidor, april. 

 

”Det borgerliga alternativet – den ekonomiska aspekten”, 5 sidor, februari. 

 

”Från kommandoekonomi till marknadsekonomi – ett forskningsprojekt”, 8 sidor, april. 

 

”Några synpunkter på postens taxestruktur, 8 sidor, juni. 

 

”Ekonomisk effektivitet och den politisk/administrativa processen”, 4 sidor, juni. 

 

”Bostadspolitiken efter valet”, 5 sidor, september. 

 

”Baltikum utan romantik”, 6 sidor, september. 

 

”Marknadshyror och lägenhetspriser”, 4 sidor, oktober. 

 

”På spaning efter en institutionell ekonomisk teori”, Erik Dahmén-symposiet, 23 sidor, november. 

 

”Inlägg vid SNS sjukvårdskonferens november 1991”, 4 sidor. 

 

”Valutareform i Estland”, 7 sidor, december. 

  

”Ang utredningen kring statens stöd för bostadsfinansieringen”, 9 sidor, december. 

 

”En rationell bostadspolitik – eller ingen bostadspolitik alls”, 8 sidor, december. 

 

 

1992 

 

Publicerat 

 

”Kommentar”, i Anthony J Culyer, m fl, Svensk sjukvård – bäst i världen?, SNS, Stockholm, s 201–

205. 

 

Riv bostadspolitiken (med Kurt Wickman), SNS, Stockholm. 

 

”Genteknik och ekonomi”, Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, nr 4, s 147–151. 

 

”Behövs en ny ekonomisk teori? (Keynes går igen)”, Sydsvenska Dagbladet, 13 oktober. 
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Opublicerat 

 

”Marknadens institutioner”, underlag för kurs i marknadsekonomi vårterminen, 23 sidor, mars.  

  

”En granskning av ”Avreglerad bostadsmarknad” (SOU 1992:24)” (med Kurt Wickman), 17 sidor, 

mars. 

 

”Inledning vid konferens om privatisering”, TRG Revision, 11 sidor, mars. 

 

”Några kommentarer till Nordbanken-affären”, 4 sidor, maj. 

 

”Att privatisera socialförsäkringarna”, Försäkringsförbundets debattdag, 8 sidor, maj. 

 

”A Currency Reform for Estonia”, 14 sidor, juni. 

 

”Vad är det som kan privatiseras?”, handskrivet manus, 20 sidor, juni. 

”Den ekonomiska vetenskapen i ekonomutbildningen”, föreläsning vid invigningen av 

Ekonomihögskolan i Växjö, 7 sidor, september.  

 

”Några synpunkter på tvärvetenskaplig forskning” (Universitetsprojektet), 5 sidor, september. 

  

”Vad innebär forskningspolitik i en liten öppen ekonomi?”, (Universitetsprojektet), 4 sidor, 

september. 

 

”Behövs offentlig forskningspolitik?” (Universitetsprojektet), 3 sidor, september. 

  

”Marknadsekonomiska rådets rapport – en preliminär diskussion”, 3 sidor, september. 

  

”Hur stort blir budgetunderskottet 1992/93?”, 4 sidor, september. 

 

”Vad är en fri arbetsmarknad?”, 25 sidor, oktober. 

 

 

1993 

 

Publicerat 

 

”Suedosclerosis – en särskildt elakartad form av eurosclerosis” (med Kurt Wickman), i 

Suedosclerosis (med Claes Arvidsson och Kurt Wickman), Marknadsekonomisk rapport, Timbro, 

Stockholm, s 6–77.  

 

”Incitamentsproblem inom svenska universitet och högskolor”, i Anders Björklund och Anders 

Forslund (red), Studier av svensk utbildning. Ekonomiska rådets årsbok 1993, Konjunkturinstitutet, 

Stockholm, s 125–157.  

 

”Den politiska och administrativa strukturen i välfärdsstaten”, i Peter Stenkula (red), Årsbok 1991, 

Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet, Lund, s 79–88. 

 

”A Coasean Journey through Estonia. A Study in Property Rights and Transaction Costs”, i Laszlo 

Somogyi (red), The Political Economy of the Transition Process in Eastern Europe, Proceedings of 

the 13th Arne Ryde Symposium, 1992, Edward Elgar, Aldershot, s 312–326. 



37 

 

”Den reglerade arbetsmarknaden”, bilaga 23 i bilagedel 2 till SOU 1993:16, 

Ekonomikommissionens förslag Nya villkor för ekonomi och politik, s 337–359. 

http://weburn.kb.se/metadata/207/SOU_8351207.htm 

Även utgiven som ”Den reglerade arbetsmarknaden”, Rapport 1993:6, Timbro, Stockhom, 16 sidor, 

april. 

 

”Makten över försvaret och försvarsekonomin”, Vårt försvar, årg 104, nr 4, s 11–13. 

 

”Ekonomikommisionens betänkande”, inledare vid Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, 

Ekonomisk Debatt, årg 21, nr 4, s 416–419.  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/21-4-for.pdf 

 

”Suedosclerosis – den svenska sjukan”, Näringslivets presstjänst, juni. 

 

”Förord”, Handbok för skattesänkare, broschyr, Fria Moderata Studentförbundet. 

 

Opublicerat 

 

”Universiteten i den förvaltningsekonomiska processen” (ingår i projekt för Ekonomiska rådet), 23 

sidor, mars. 

 

”Universitetet: stiftelse, förvaltning eller aktiebolag?”, 2 sidor, april. 

 

”Utsikt mot bostads- och fastighetsmarknaden från Lunds horisont”, Byggforskningsrådet, grupp 

193/94, 10 sidor, september. 

 

Underlag för SNS-rapporten 1994. 

 ”Hur kunde det ske?”, 4 sidor, juni. 

”Några tankar kring arbetslöshetsförsäkringen”, 5 sidor, juli. 

”Den svenska arbetslöshetens anatomi”, 5 sidor, augusti. 

”Familjepolitik och barnstöd”, 5 sidor, augusti. 

”Försvarspolitiken och makten över försvaret”, 9 sidor, september.  

”Finns det risk för en systemkollaps?”, 14 sidor, september. 

”Arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring – synopsis”, 5 sidor, oktober. 

”Högkostnadsskydd – ett alternativ för socialstaten”, 14 sidor, november. 

”Den offentliga sektorns struktur”, 11 sidor, november.  

”Punkter för en sammanfattning”, 5 sidor, november. 

”Den offentliga sektorns ekonomiska teori”, 13 sidor, november. 

”Hayek eller Keynes – en repris av 1930-talet”, 6 sidor, november. 

”Den ordnade reträtten”, 9 sidor, december. 

”Synpunkter på sammanfattningen”, 3 sidor, januari.  

 

 

1994 

 

Publicerat 

 

Välfärdsland i ofärdstid, Konjunkturrådets rapport (med Magnus Henreksson, Lars Hultkrantz, 

Hans Tson Söderström, Lars Söderström), SNS, Stockholm. (En sammanfattning av rapporten finns 

i engelsk översättning som The Crisis of the Swedish Welfare State, The SNS Economic Policy 

Group, Occasional Paper, No 55.) 

 

http://weburn.kb.se/metadata/207/SOU_8351207.htm
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/21-4-for.pdf
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Suedosclerosis II. Ett akut eller kroniskt tillstånd? (med Kurt Wickman), Marknadsekonomisk 

rapport, Timbro, Stockholm. 

 

”Reallån (eller indexlån) på den svenska kapitalmarknaden”, i Svensk realränta, inför 

Riksgäldskontorets emission av realobligationer april 1994, Öhman, s 3–16. Engelsk 

version: ”Real-rate (or indexed) loans in the Swedish capital market”. 

 

”Inledning”, i Håkan Bryngelson, Från Landstingens Inköpscentral till börsbolaget LIC Care. Att 

leda för förändring, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, s 6–10.  

  

”John Nash och spelet Hex” (med Hans Carlsson), Ekonomisk Debatt, årg 22, nr 8, s 815–817. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/22-8-hcis.pdf 

 

”Låginkomsttagare beskattas väldigt hårt”, i Bengt Gustavsson (red), Land i förändring. Röster om 

den svenska krisen, Timbro, Stockhom, s 58–64. 

 

”Sverige har inte drabbats av en ekonomisk kris!”, Kapital, nr 1, s 3.  

 

”Sverige är färdigbyggt!” Kapital, nr 2, s 3. 

 

”Fria löner och sänkta bidrag – enda lösningen”, Kapital, nr 3, s 6–7. 

 

Opublicerat 

 

”Några diskussionspunkter kring universitet, näringsliv, förvaltning samt forskning och utbildning”, 

4 sidor, januari. 

 

”Universitetet som ekonomisk organisation – ett forskningsprogram”, 9 sidor, mars. 

 

”Ekonomiska problem under 1900–talet” (för symposiet ”På väg ut ur krisen? 

Lindbeckkommissionen och framtiden”), 2 sidor, mars. 

 

”Försvaret betraktat som en uppsättning av reala optioner”, 3 sidor, april.  

  

”Svensk ekonomi 1994”, 3 sidor, augusti. 

 

”Makten över försvaret”, (tänkt fortsättning på böckerna Makten över maten och Makten över 

bostaden), 10 sidor, augusti. 

 

”Kan staten sätta igång sedelpressarna och inflatera bort statsskulden?”, 3 sidor, oktober. 

 

”Analys av universitetsreformerna 1991–94”, 3 sidor, november. 

 

1995  
 

Publicerat 

 

Suedosclerosis III. En miljon utan jobb (med Kurt Wickman), Marknadsekonomisk rapport, Timbro, 

Stockholm. 

 

Suedosclerosis. The Problems of the Swedish economy, (med Kurt Wickman), Timbro, Stockholm. 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/22-8-hcis.pdf
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”EMU-inträdets följder måste redan nu klargöras”, Svenska Dagbladet, 30 juni. 

 

”Krisen är inte över”, Sydsvenska Dagbladet, 26 april. 

 

”Att lägga ned kärnkraftverken är ekonomiskt vansinne – kör så länge det är lönsamt”, Kritik, årg, 

2, nr 1, s 6–8. 

 

”Det föränderliga och det universella”, första numret av Lundaekonomernas nya tidning Lundtan, s 

12. 

 

Opublicerat 

 

”En optionsmodell för det svenska försvaret” (artikel för ESO), 13 sidor, mars. 

  

”Några synpunkter på konstitutionell ekonomi”, 3 sidor, mars. 

 

”Uppskjut Nordbankens privatisering!” (utkast till tidningsartikel), 4 sidor, september. 

 

”Årets ekonomipristagare – Robert Lucas – och den svenska fastighetsmarknaden”, 

inledningsföredrag vid Fastighetsdagen 1995, anordnad av Svensk Fastighetsvärdering, 3 sidor, 

november.  

 

 

1996 

 

Publicerat 

 

”Samhällsekonomiska aspekter på bostadsfinansieringen”, anförande vid Svenska Bankföreningens 

bankmöte 96, Bostadsfinansiering och kreditmarknaden, Svenska Bankföreningen, s 18–24, 

oktober. 

 

”Arbetsgivare- och löntagarorganisationernas förändrade roller”, Nationalekonomiska föreningens 

förhandlingar 1995–11–29, Ekonomisk Debatt, årg 24, nr 3, s 237–239. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/24-3-for.pdf 

 

Opublicerat 

 

”Dagens fastighets– och bostadsmarknad”, 5 sidor, maj. 

 

 

1997 

 

Publicerat 

 

”Ännu mera planekonomi?” (med Lars Niklasson och Kurt Wickman), Marknadsekonomisk 

rapport, 1997, Timbro, Stockholm. (Här ingår ”Brev till statsminister Göran Persson” och svar från 

Göran Persson.)  

 

Opublicerat 

 

”Partiväldets anatomi och ekonomiska teori”, 5 sidor, februari. 

  

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/24-3-for.pdf
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”Fastighetsmarknadens institutioner”, 13 sidor, maj. 

 

”Förord” till Ronald Coase, Företaget, marknaden och lagarna, Nordstedts, 3 sidor. (Förordet 

publicerades inte). 

 

 

1999 

 

Publicerat 

 

Ett flertal kommentarer vid en konferens i Bourglinster, Luxembourg 24–25 januari 1997 

publicerade i Capitalism, Socialism and Dictatorship: Outgrowing Communist and Capitalist 

Dictatorships, Luxembourg Institute for European and International Studies, Luxembourg, s 210–

211, 218, 232–233, 236–237, 253–254, 273–275, 302–303 samt 349–350. Konferensen 

uppmärksammade ett manuskript av Mancur Olson med samma titel som konferensvolymen.  

 

 

2000 

 

Publicerat 

 

”Bostadsbristen. Ett återbesök efter 60 års bostadspolitik”, i Förnuft och värden – en vänbok till 

Nils-Eric Sandberg, Gidlunds förlag, Stockholm, s 70–82. 

 

 

2001 

 

Publicerat 

”Nationalekonomi i Lund – en lång tradition”, i Andreas Fondell och Björn Larsson (red), Fyrtio år 

av ekonomer från Lund, Ekonomihögskolan Lund, s 29–33. 

 

 

2002 

 

Opublicerat 

 

”Administrare et mercari – ad utrumque paratus. Lectures on Institutional Economics in Riga”, 16 

sidor, maj. 

 

Om utvecklingen av en kurs i institutionell ekonomi och genomförandet av den vid Stockholm 

School of Economics in Riga i maj. 14 sidor. oktober. 

 

 

2003 

 

Publicerat 

 

”Mer ekonomi i juridisk teori eller mer juridik i ekonomisk teori?” i Richard Arvidsson, Peter Melz 

och Christer Silfverberg (red), Festskrift till Gustaf Lindencrona, Norstedts juridik, Stockholm, s 

479–491. 

 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Richard%20Arvidsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Peter%20Melz
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Christer%20Silfverberg
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Opublicerat 

 

”Viktiga punkter i kursen i finansiell ekonomi”, 18 sidor, januari. 

 

”Föreläsning om ekonomins institutionella struktur och det moderna företaget”, 6 sidor, februari. 

  

”Kapitalismens motor – det moderna aktiebolaget”, 16 sidor, februari. 

 

 

2004 

 

Opublicerat 

 

”Forskningens drivkrafter”, 3 sidor, maj.  

 

 

2005 

 

Opublicerat 

 

”Erik Dahmén 1916 – 2005”, minnesord i Kungliga Vetenskapsakademien, 3 sidor, november. 

 

 

2006 

 

Opublicerat 

 

”Marknadens institutioner och kontrakt” (manus till bok för SNS), september. 

 

 

2011 

 

Publicerat 

 

”Ekonomporträtt: Guy Arvidsson 1918–1973” (med Roland Andersson), Ekonomisk Debatt, årg 39, 

nr 8, s 63–72. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-8-rais.pdf 

(Även publicerat i Christina Jonung och Ann-Charlotte Ståhlberg (red), Svenska nationalekonomer 

under 400 år, Dialogos, Stockholm, 2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-8-rais.pdf
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2. Intervjuer 

 

Följande är ett urval av intervjuer med Ingemar Ståhl i svensk press. 

 

”Ska pension i förskott betala högre studier?”, Veckans Affärer, årg 5, 24 april, s 71–72, 1969. 

 

”U-74. Intervju med Ingemar Ståhl”, SFS-nytt, årg 26, nr 2, s 10–11, 1974. 

 

”Myndigheter måste konkurrera”, Svenska Dagbladet, 14 augusti, 1978. 

 

”Inför undergången”, Lundagård, nr 16, november, s 12–13 och 17, 1979. 

 

”Misstaget med sparpaketet – Det retar upp starka grupper”, Veckans Affärer, årg 16, 23 oktober, s 

74–77, 1980. 

 

”Ekonom- och ingenjörsutbildningar dominerar universitet i strukturkris”, LUM, Lunds universtiet 

meddelar, årg, 21, nr 1, s 2–3, 1988. 

 

”Hyresgästerna – en vinnargrupp”, Norrbottenskuriren, 9 november, s 41, 1989. 

 

”Hallå professorn! Hur mår Sverige egentligen?”, Fri Ekonomi, nr 3, maj s 20-22, 1991. 

 

”Marknaden mot människan”, Hyresgästen, tidning för hyresgästenas riksförbund, nr 6, s 7, 1994 

 

 

3. Odaterade manuskript  

 

”Vardagsekonomi och nationalekonomisk teori”, 12 sidor, 1970–tal? 

”Kapitalinkomstbeskattning och inflation”, 11 sidor, 1970–tal? 

 

”Jämlikhet och frivillighet”, 14 sidor, 1980–tal? 

 

 

4. Övrigt 

 

Ingemar Ståhl skrev många underlag för undervisningen på grundnivån, flera utlåtanden över olika 

tjänster samt förslag till forskningsprogram och forskningsprojekt. Dessa skrifter finns som regel 

inte medtagna i bibliografin. Liksom allt material förtecknat i bibliografin kommer detta att 

deponeras i arkivet för Ingemar Ståhl på Universitetsbiblioteket i Lund. Ingemar Ståhl gjorde också 

en rad framträdande i radio, bl a i Ekonomiska Klubben. Hans namn förekom flitigt i kommentarer 

om ekonomisk-politiska frågor främst under 1970-, 1980- och 1990-talet. 
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