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Ansökan om forskningsmedel 

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

1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 

Datum 

2022-01-27 

Namn * 

Richard Friberg 
Universitet/högskola eller motsvarande 

Handelshögskolan i Stockholm 
Institution eller motsvarande 

Nationalekonomiska institutionen 
Postadress 

Box 6501 
Postnr och ortsnamn 

11383 Stockholm 
Telefonnummer E-post 

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta. 

2 Anslagsförvaltare 
Universitet/högskola eller motsvarande 

Handelshögskolan i Stockholm 
Institution 

Nationalekonomiska institutionen 
Postadress 

Box 6501 
Postnr och ortsnamn 

11383 Stockholm 
Telefonnummer 

08-736 9280 

3 Projektbeskrivning 
Projekttitel 

Norio 2023 

Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken) 

Anslag söks för att anordna en vetenskaplig konferens för forskare i norden verksamma inom 

"Industrial Organization". Genom att forskning presenteras/diskuteras och kontakter knyts så 

bidrar konferensen till att utveckla svensk konkurrensforskning. 
Projektet avses starta/startade, datum 

20230601 
Projektet beräknas vara slutfört, datum 

20230631 
Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken). 

Nordic Workshop on Industrial Organization (NORIO) är en återkommande konferens som 

samlar forskare inom konkurrens verksamma i Norden. Vi söker anslag för att anordna den 12e 

konferensen i ordningen. Norio 11 anordnades i Stockholm 2019 med stöd av KKV och efter ett 

par år av Covidpandemi vill vi återstarta traditionen med att andordna Norio 12 i Stockholm i 

juni 2023. Forskare vid Aalto i Helsingfors har åtagit sig att anordna den därpå följande Norio 

2024. 

Forskare i Norden studerar marknader som på många sätt liknar varandra - att utbyta 

erfarenheter, diskutera forskningsresultat och knyta kontakter som leder till samförfattarskap och 

lärande över gränser är viktiga mål med konferensen. Konferensen används även till att 

introducera doktorander och andra yngre forskare till miljön och bidrar även på detta sätt till att 

stärka konkurrensforskning i Sverige. 

Konferensen avses genomföras på Handelshögskolan i Stockholm som erbjuder lokaler utan 
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kostnad. 

Den lokala kom mitten utgörs av Mats Bergman (Södertörns högskola), Richard Friberg 

(Handelshögskolan i Stockholm) och Thom as Tangerås (Institutet för N äringslivsforskning) och 

är densamma som vid Norio 11. Totalt siktar vi på 30 deltagande uppsatser och 40 deltagare (där 

en del kan ha en roll som discussants bara). 

Vi avser genomföra konferensen i juni 2023 och är därför ute i mycket god tid men det gör att vi 

vet de ekonomiska ram arna i samband med att call-for-p apers skickas ut (vilket v i avser göra i 

januari 2023). 

Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4-sidor) som bilaga till 

denna ansökan. 

4 Kostnadsredovisning 

Observera att den högsta tillåtna arbetstiden för disputerad forskare, docent och professor är 75 procent av heltid. 
För doktorand, forskningsassistent eller liknande är den högsta tillåtna arbetstiden 85 procent av heltid. 

Projektår 1 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel 

Månadslön 
(brutto) 

Anställningstid 
i projektet, 
månader 

Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Lönekostnad 
inkl. sociala 
avoifter 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 0 
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 155000 
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 0 
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 155000 

Projektår 2 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel 

Månadslön 
(brutto) 

Anställningstid 
i projektet, 
månader 

Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Lönekostnad 
inkl. sociala 
avoifter 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 

Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 

Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 
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Projektår 3 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel 

Månadslön 
(brutto) 

Anställningstid 
i projektet, 
månader 

Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Lönekostnad 
inkl. sociala 
avaifter 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 

Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 

Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 

4a Redovisning övriga kostnader 

Maxbelopp för övriga kostnader per år är 25 000 kronor. Ifall detta belopp överskrids ska 
detta motiveras särskilt i ansökan. 

Ar1 Ar2 Ar 3 

Material och utrustning 
0 

Resor 6000 

Andra kostnader 149000 

Summa 155000 

Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag 

I
Total projektkostnad 

_155000 

Därav söks från Tidi are erhållna ansla från 
Konkurrensverket Annan anslagsgivare • Konkurrensverket Annan anslagsgivare •• 

155000 0 

• Anslagsgivarens namn Ansökan inlämnad, datum Sökt belopp 

•• Anslagsgivarens namn Ansökan beviljad, datum Bevi jat belopp 

övriaa oroiekt som samtidiat kommer att ledas av huvudansvaria 
Projekttitel 

Leder ett antal forskningsprojekt men denna konferens är ju ett begränsat åtagande i tid varför de 
inte inkräktar på varandra. 
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OBS! Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på 
Konkurrensverkets webbplats. Om en ansökan om forskningsbidrag skickas in till Konkurrensverket innebär 
det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter 
om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen. 




