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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2016-01-19

Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt
till konkurrensverket@kkv.se

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

2 Anslagsförvaltare

Namn

Universitet/högskola eller motsvarande

Richard Friberg

Handelshögskolan i Stockholm

Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Handelshögskolan i Stockholm

Nationalekonomiska Institutionen

Institution eller motsvarande

Postadress

Nationalekonomiska institutionen

Box 6501

Postadress

Postnr och ortsnamn

Box 6501

113 83 Stockholm

Postnr och ortsnamn

Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

113 83 Stockholm
Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

Bankgiro/Plusgiro

E-post

3 Projektbeskrivning
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Minikurser inom konkurrensforskning

Projektet avses starta, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum
2016-08-01

2019-07-31

Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1400 tecken).
För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Projektet syftar till att bidra till att höja kompetensen inom konkurrensforskning i Sverige och stimulera till att
doktorander väljer detta fält. Avsikten är att bjuda in till en minikurs per läsår med en internationellt ledande
forskare verksam inom de fält som är av vikt för konkurrensverket. En minikurs pågår i förväntan tre dagar och
bidrar dels till att exponera forskare verksamma i Sverige för den internationella forskningsfronten, men syftar
också till att erbjuda en mötesplats för kontakter mellan praktiker och akademi. Målgruppen är doktorander,
forskare verksamma inom fältet och disputerade praktiker (från konkurrensverkets sida skulle även medarbetare
med master examen vara välkomna). Att rekrytera doktorander till att intressera sig för konkurrensfrågor är en viktig
del av syftet. Exempel på talare som skulle vara aktuella är Hans Degryse (U. Leuven) om konkurrens på
bankmarknader, Amy Finkelstein (MIT) om konkurrens inom hälsomarknader eller Jonathan Levin (Stanford) inom
matching markets (Airbnb, Uber etc.) Jag hade ett motsvarande anslag från KKV som jag sökte 2012 och Chad
Syverson (U of Chicago - om marknadsdynamik), John Asker (NYU - om karteller), E Glen Weyl (U Chicago - om
UPP bland annat) och Lanier Benkard (Stanford - om strukturella modeller) gav minikurser vi ka jag uppfattade som
framgångsr ka och uppfyllde sitt syfte väl. Den finansiering vi söker är tänkt att äcka ett arvode till talaren och
reskostnader samt en middag för konferensdeltagarna. Huvudsökande, Professor Richard Fr berg, är kursanvarig
för den kurs i Industrial Organization som brukar ges på det för SU och HHS gemensamma doktorandprogrammet
och har empirisk konkurrensforskning som huvudfält. Detta tar en mycket liten del av min årsarbetstid och jag söker
inte anslag för min lön. Resekostnader gäller resa och uppehälle för talaren. Övriga kostnader budgeteras är per
år: 50 000 i arvode till talaren (inklusive sociala avgifter), kostnader för mat och fika för deltagare 25*800 kr och
kostnader för sekreterarhjälp HHS (20 000 kr inklusive sociala avgifter). När det gäller tidigare anslag skrev jag 0
eftersom jag inte har något tidigare anslag som täcker det aktuella syftet.
Bifoga en utförligare projektbeskrivning (max 10 A4–sidor).
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4 Kostnadsredovisning
Fyll i de ofärgade cellerna med för projektet gällande information, så uppdateras de färgade automatiskt. Ge akt på
de felmeddelanden i rött som visas vid överträdelse av Konkurrensverkets riktlinjer för anslag till forskningsprojekt.
Projektår 1
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Richard Friberg, Professor

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

125 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

168 750

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Richard Friberg, Professor

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

0%

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

125 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

168 750

Projektår 3
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

0%

Projektår 2
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Arbets id i
procent av
heltid

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Richard Friberg, Professor

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

0%

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

125 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

168 750
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4a Redovisning övriga kostnader
År 1

År 2

År 3

Resor

35 000

35 000

35 000

Övriga kostnader

90 000

90 000

90 000

Summa

125 000

125 000

125 000

Material och utrustning

Observera! Summan av de övriga kostanderna för något av åren överstiger den i riktlinjerna fastslagna övre gränsen för
övriga kostnader, med hänsyn till antalet projektmedlemmar samt deras akademiska titlar.

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag
Total projektkostnad
506 250

Tidigare erhållna anslag från

Därav söks från

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare **

*Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

**Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

506 250 kr

0 kr

6 Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
"Choice under risk and uncertainty", löper juli 2015 - juli 2018 och finansieras av Handelsbankens
forskningsstiftelser (finansierar mina doktorander).

Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på Konkurrensverkets
webbplats.
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